
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 09.00 - 11.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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51e Vlooienmarkt 
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Panta Rhei

‘Bouwen aan 
een verblijfs-
vriendelijk 
centrum’

1944-2019: 
75 jaar bevrijding 
Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten
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Duivendijk 7B, Nuenen
T 040 - 283 88 37 Wij doen alles voor uw auto.

Quik Service Nuenen
Sterk in elk merk.
APK slechts € 18,-

Schijven Aloysiushof Esdoorn - 
jaarring bevrijdingsjaar1944 
In de week van de 75-jarige Bevrijdingsfestiviteiten, op maandag 16 sep-
tember om 13.30 uur markeert kunstenaar Jos Bregman in bijzijn van wet-
houder Ralf Stultiëns de jaarring 1944 in de reuzenschijf uit de Aloysiushof 
Esdoorn in de publieksruimte van het gemeentehuis in Nuenen. Dat is tege-
lijkertijd de opening van Bregman’s ‘ko� erbaksale’.

Zoek een schijf uit
In de kofferbak heeft Bregman twintig 
bijzondere schijven uit de stam van de 
Nuenense Aloysiushof Esdoorn. Tot de 
boom op 6 juni 2017 omwaaide was de-
ze majestueuze boom de dikste es-
doorn van Nederland. Met het hout van 
de boom organiseert Bregman sinds 
vorig jaar een performance: Boombom-
metje Aloysiushof Esdoorn. Het publiek 
kan de performance helpen door het 
hout ‘onderdak’ te geven. Dat kan heel 
makkelijk: door een schijf aan te schaf-
fen. De prijs van een schijf is € 75,-. 

Een dikke schijf is mooi als blad voor 
een salontafel. Een ragdunne schijf is 
heel bijzonder aan de wand. Speciaal 
voor 75 jaar bevrijding markeert Breg-
man bij aankoop een jaarring naar uw 
keuze. Bijvoorbeeld: wordt u of een be-
kende dit jaar 40? Dan markeert Breg-
man de jaarring 1989. Een korte per-
soonlijke boodschap schrijft hij er 
desgewenst ook bij. Een schijf is leuk 
voor uzelf, maar vormt dus ook een bij-
zonder en persoonlijk cadeau. Kijkt u 
voor een indruk op de website:
www.aloysiushofesdoorn.nl

Schenking reuzenschijf aan Nuenen
Kopers van een schijf helpen ook de 
Nuenense gemeenschap: bij twintig 
verkochte schijven schenkt Bregman 

Kringloopwarenhuis Het Goed 
opent deuren in Nuenen
Door Gerrit van Ginkel

Donderdag 5 september was een bijzondere dag in Nuenen. Toen opende 
kringloopwarenhuis Het Goed voor het eerst haar deuren. Met de opening 
van Het Goed in Nuenen opent het kringloopwarenhuis alweer haar zesde 
vestiging in Noord-Brabant. 

de reuzenschijf uit ‘De Dikste’ definitief 
aan de gemeente Nuenen. Deze wordt 
dan officieel eigenaar. De indrukwek-
kende schijf met 105 jaarringen staat 
nu al - in bruikleen - in de publieks-
ruimte van het gemeentehuis. Niet in 
de kofferbak, maar nog wel beschik-
baar: drie van zo’n reuzenschijven. De-
ze kosten € 1200,- per stuk.

Review “Via Jos kreeg ik een schijf van 
de Aloysiushof Esdoorn in handen. Ik 
heb er een tafel van gemaakt met stoere 
wielen. Het tafelblad heb ik nog gladder 
geschuurd en nogmaals geolied, ziet er 
nog mooier uit.” - (Lorna uit Nuenen).

Waarom doet Bregman wat ie doet? 
Stadsbomen verdienen een nieuwe 
plek in onze maatschappij. Vroeger - en 
vaak nog steeds - leek de boom in de 
stad slechts een tussenpaus. Zodra de 
plek waar de boom stond voor iets an-

ders benut kon worden, ruimde de 
stadsboom het veld. Bregman vindt dat 
de stadsboom vanaf nu definitief een 
eigen plek verdient, waar ie in lengte 
van dagen kan staan. Hij vervult im-
mers belangrijke systeemdiensten als 
airco, luchtfilter, CO2- en regenwater-
opslag, stressverlager, gezondsheids-
verhoger, kapitaalvermeerderaar. En na 
zijn leven is zijn hout een hoogwaardi-
ge grondstof voor meubels, decoratie 
of kunst. Met dit project steunt u Breg-
man’s missie voor de oude stadsboom 
en het nieuwe houtambacht.

Bevrijdingsceremonie
Burgemeester en jeugdburge-meester ontsteken het bevrij-dingsvuur, geven een speech en leggen kransen bij Het Klooster (deze kransen krijgen daarna een plek bij het monument). 

Vrijdag 20 september. 19.00 - 20.00 uur | Het Klooster (bordes)

de bevrijdings-
herdenking   
is tot stand  
gekomen 
dankzij:
Alle aanwezigen 
Gemeente Nuenen
Oranje Comite NuenenHeemkundekring ‘De Drijehornick’Supermarkten Centrum Nuenen: Jumbo, Albert Heijn en Jan LindersWheels 

TC Nuenen
De ‘verkeerregelaars’
Liberation Task Force
Ministerie van DefensieRaad van Kerken
Museum Bevrijdende Vleugels BestScouting Rudyard KiplingScreaming Ducks
Meindert Mosterman (parachutes)Lionsclub Nuenen
Het Klooster
Stichting 18 septemberDJ-Daan
Lindespelers
Brassband De VooruitgangGerwens Muziek Korps (GMK)Coppelmans Nuenen
Nune Ville 

Zondag 15 septemBer

Het verhaal van Willem HikspoorIn het kader van Open Monumentendag vertelt militair historicus Edwin Pop-ken bij de Willem Hikspoorsbrug het verhaal hoe Willem de Duitsers misleidde.14.30 en 15.30 uur | Willem Hikspoorsbrug, Soeterbeekseweg
dinsdag 17 septemBer

doortocht Liberation task Force (Ltask Force (Lt task Force (Ltask Force (L F) De LTF bestaat uit een grote groep authentieke Britse legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Het konvooi maakt een toertocht en heeft een tussen-stop in Nuenen. Route: vanuit Geldrop, via Smits van Oyenlaan en Europa-laan naar Parkstraat richting Park.
12.00 - 14.00 uur (onder voorbehoud) | Park (ter hoogte van Het Klooster)
stemmen uit de loopgravenMuziekvoorstelling door Lizet van Beek en John Nuyten gebaseerd op ge-dichten van negen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Meer informatie over voorstelling en kaartverkoop op www.cultuuroverdag.nl14.30 uur | Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203

vrijdag 20 septemBer

activiteiten in en rondom Het parkparkp
Historische verhalen in woord en beeldIn samenwerking met Museum Bevrijdende Vleugels Best een doorlopende voorstelling ‘Nuenen 1940-1945’ voor geïnteresseerden en voor alle basis-scholen (groepen 6 tm 8). Gratis entree. 

9.00 - 16.00 uur | Theaterzaal Het Klooster
static show
Oude legervoertuigen waaronder een werkplaatswagen, een tank en een Rode Kruisauto die ook dienst doet als foodtruck. Iedereen is welkom voor gratis donut, limonade of koffie (tot 16.00 uur). Vanaf 17.00 uur is er een friet-kraam en een Vietnamese loempiakraam in het Park.10.00 - 22.00 uur | Park

Uitreiking prijsvraag Lions club Internationale actie voor basisschoolleerlingen voor het ontwerpen van een Peace Poster. Uit de ontvangen inzendingen wordt een winnaar gekozen. Deze dingt mee naar een reis naar Amerika. 
12.00 uur | Kiosk Park

display door screaming ducksDe ‘Screaming Ducks Living History Association’ bestaat uit een hechte vrien-dengroep die hun voorliefde voor WW2-voertuigen, uitrusting en uniformen van de Amerikaanse Paratroopers niet onder stoelen of banken steekt.15.00 uur | Park

ophalen bevrijdingsvuurVanuit Nuenen vertrekt een kolonne (een samenwerking tussen Wheels en TourClub Nuenen) van oude voertuigen en fietsers naar Eindhoven om daar het bevrijdingsvuur op te halen.
17.15 uur | (vuuroverdracht in Eindhoven om 18.00 uur)
onthulling van de bevrijdingsboomBurgemeester Houben onthult in het Park een speciale boom: de ‘Gingkgo Biloba’. Deze boom van de hoop was de eerste boom die weer opbloeide na de bom op Hiroshima.

18.15 uur | Park

Herdenking oorlogsslachtoffers 
18.30 uur | Heilige Clemenskerk Nuenen
Bevrijdingsceremonie Het kloosterBurgemeester en jeugdburgemeester ontsteken het bevrijdingsvuur, geven een speech en leggen kransen bij Het Klooster (deze kransen krijgen daarna een plek bij het monument). 

19.00 - 20.00 uur | Het Klooster (bordes)
Bevrijdingsritten
Na afloop van de ceremonie vangen de bevrijdingsritten aan, deze duren ongeveer een kwartier. De gratis tickets zijn verkrijgbaar in nabijheid van de kiosk (vol=vol).
19.50 - 20.00 uur | Park

sfeervol park
Rondom het Park wordt sfeervolle verlichting aangebracht. Dit wordt in het Park aangevuld met zo’n 1.800 door de gemeente beschikbaar gestelde LED-kaarsjes. Deze kaarsjes worden via de basisschool uitgereikt.Vanaf ca. 20.00 uur | Park

75 jaar muziek
DJ Daan draait muziek uit 75 jaar muziekgeschiedenis. 20.00 uur | Kiosk Park

Zaterdag 21 septemBer

‘… aber ich kann nicht anders’Muzikale vertelling over het burgemeestersverzet in Zuidoost-Brabant tij-dens de bezetting. De nog jonge Nuenense burgemeester Van Rijckevorsel komt voor steeds grotere dilemma’s te staan, waarbij leven en dood steeds dichter bij elkaar liggen. De emotie loopt op, de muziek wordt dreigend. Persoonlijke veiligheid en belang van de gemeente zijn in het geding... Wat zou jij doen? Vertelling door Hans Vervuurt. Muziek, organisatie en kaart-verkoop door Brassband Nuenen (brassbandnuenen.nl).20.00 uur | Theaterzaal Het Klooster
Zondag 22 septemBer

Bevrijdingsconcert
Bevrijdingsconcert door het Gerwens Muziekkorps, het Nuenens Mannen-koor, Zanggroep Midòre en William Kersten. 
15.00 - 17.00 uur | Theaterzaal Het Klooster. Het concert is ook live te volgen op groot scherm op het Rabobankplein Het Klooster.
‘Het atelier’
Voorstelling door De Lindespelers. Dit stuk van Jean-Claude Grumberg speelt zich af in één van de Parijse kleine naaiateliers die direct na de bevrij-ding werden opgezet om de miljoenenbevolking weer van nieuwe kleren te voorzien. 

Meer info en kaartverkoop via www.lindespelers.nl
20.30 uur | Theaterzaal Het Klooster
HeLe maand septemBer

Bezoek aan de onderduikzolder in nune ville, Berg 24 nuenenDe Joodse Jaap van Cleef zat 2,5 jaar ondergedoken op een dienstbodeka-mer in het 19-eeuwse huis Nune Ville. Deze kamer is nog intact. Rondleidin-gen voor belangstellenden. 

Meer info: www.salonnuneville.nl

75 jaar Leven in vrijHeid,  75 jaar Bevrijd
Leven in vrijheid is voor ons zo vanzelfsprekend. maar dit is op vele plekken in de wereld niet zo en ook onze ouders en grootouders hebben geleefd onder het juk van de bezet-ting tijdens de tweede Wereldoorlog. gelukkig waren er vrije landen in de wereld die hun soldaten zonden om ‘ons’ 75 jaar geleden te bevrijden. daartoe werd hard gevochten en lieten velen het leven. ook in en rondom nuenen. vrij-heid is zo belangrijk dat ieder jaar wordt stilgestaan bij het offer dat door velen is gebracht om deze ook naar nuenen te brengen.

75 jaar vrijheid wordt dit jaar gevierd met een mooi pro-gramma dat een ruime week duurt en tal van activiteiten kent. alle betrokken organisaties en de gemeente nuenen hopen op een mooie en sfeervolle herdenking van onze be-vrijding. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn want de bevrijding vier je samen.

75 jaar BevrijdingnUenen, gerWen en nederWetten 

sFeervoL park
Vrijdagavond 20 september wordt rondom het Park sfeervolle verlichting aangebracht. Dit wordt in het Park aangevuld met zo’n 1.800 door de ge-meente beschikbaar gestelde LED-kaarsjes die via de basisscholen wor-den uitgereikt. Het is de bedoeling op deze avond zoveel mogelijk kinde-ren en volwassenen met vlaggen en lichtjes in het Park bij elkaar te krij-gen. Tevens wordt het Park met parachutes door spotjes eronder verlicht.

afsluiting afsluiting a park
In verband met de activiteiten in en rondom het Park zal de straat Park afgeloten worden ter hoogte van Het Kloosterpad en Vincent van Goghstraat, richting het Park.

Vanaf ca. 20.00 uur | Park

Bevrijdingsconcert
Op zondagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur is er een groots Bevrijdings-concert waaraan deelnemen: Het Gerwens Muziekkorps, Het Nuenens Mannekoor, Zanggroep Midòre, een combo en William Kersten.Voor de pauze is het thema Oorlog, met bijvoorbeeld muziek uit de musical Miss Saigon en The story of Anne Frank (vioolsolo van Jasmijn van Wijnen). Na de pauze wordt de sfeer lichtvoetiger: het thema is dan Bevrijding in de ruimste zin van het woord. Orkest, koren en combo la-ten werken horen als Ode an die Freude en de Jupiterhymne, maar swingen ook met liedjes van Cole Porter, Andrew Sisters, Frank Sinatra, The Beatles en Thé Lau. Een speciale rol is hierbij weggelegd voor pro-fessioneel zanger William Kersten die onder andere heeft opgetreden als leadzanger bij de Top 2000 Live Band.

De toegang is gratis. Om 14.30 uur gaat de deur van de theaterzaal open. Indien de zaal vol is, is er de mogelijkheid om het concert live te volgen op een groot scherm op het Rabobankplein.

vrijheid en veiligheid zijn niet vanzelf-sprekend. daarvoor worden (slacht)offers gebracht. Wij, noël dekkers en Hedayet Bunyad, twee jonge veteranen uit nuenen met een totaal verschillende achtergrond zowel militair als etnisch, hebben elkaar ontmoet en gevonden tijdens de jaarlijkse bevrijdingsherdenking in nuenen.  sindsdien is er regelmatig contact om-trent problemen, waar wij als veteranen tegen aan lopen na onze militaire carrière in de huidige samenleving. graag zouden wij een oproep doen aan alle veteranen (jong en oud) zich aan te sluiten bij de groep veteranen die elk jaar op deze memorabele dag verzamelen in Het klooster, dit jaar op vrijdag 20 september.
Hopende op jullie komst,noël en Hedayet

oproep aan veteranen

Zondag 15 september -  Hikspoorsbrug
Deze brug op Soeterbeek tussen Nuenen en Eckart, is op 21 september 1984 officieel omgedoopt tot de 
Willem Hikspoorsbrug, de tuinman van Soeterbeek. Want als in 1944 Duitse tanks van de 107de Panzerbri-
gade via de brug de Dommel over willen richting Eindhoven/Son, vertelde Willem dat de brug daar te zwak 
voor was. De Duitsers moesten rechtsomkeer maken.Terwijl de tuinman met de Duitsers stond te praten, arriveerde de jonge Jhr. J. Smits van Oyen, die in 
Eindhoven naar de intocht van de geallieerden was wezen kijken. Omdat hij een fototoestel bij zich had en 
foto's wilde maken, zagen de Duitsers hem voor een spion aan en wilden ze hem als gijzelaar meenemen. 
Dank zij tuinman Hikspoors kon hij echter ontsnappen. Aldus het verhaal.

De Willem Hikspoorsbrug met de oude en huidige herinneringstekst
Zondagavond 22 september
Het ateLier 
Het toneelstuk van de bekroonde schrijver Jean-Claude Grumberg werd in mei 2019 maar liefst zeven keer onder de regie van Martin Bergmeijer voor uitverkochte zalen gespeeld. Reden voor een reprise van het boeiende stuk, in het kader van de bevrijdingsherdenking.

Een indringend thema, waardoor dit stuk eigenlijk nog steeds actueel is, betreft het  eeuwenoude probleem van de achterblijvers bij oorlo-gen, die na afloop (vaak vergeefs) wachten op de terugkeer van win-naars en verliezers.

Kaarten zijn voorafgaand aan de voorstelling ook aan de zaal beschik-baar. Meer info en kaartverkoop via www.lindespelers.nl20.30 uur  | Theaterzaal Het Klooster.

Gemeente Nuenen 
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Bevrijdingsritten
vrijdag 20 september19.50 - 20.00 uur | park

Hele maand september
onderdUik-
ZoLder  
nUne viLLe
Bezoek aan de onderduikzolder in Nune Ville, Berg 24 Nuenen
Meer info: 
www.salonnuneville.nl

doortocHt 
LiBeration 

task Force (LtF) 
Dinsdag 17 septemberDe stop in Nuenen is ongeveer tussen 11.30 tot 13.00 uur;  | Park (t.h.v. Het Klooster)

‘… aBer icH 
kann nicHt 
anders’
Zaterdag 21 sepember20.00 uur | Theaterzaal Het Klooster

Wheels. Vrijdag 20 sepember. 

opHaLen 
Bevrijdings-
vUUr
Vanuit Nuenen vertrekt een ko-lonne (een samenwerking tussen Wheels en TourClub Nuenen) van oude voertuigen en fietsers naar Eindhoven om daar het bevrij-dingsvuur op te halen.

Vrijdag 20 september.17.15 uur | (vuuroverdracht in Eindhoven om 18.00 uur)

programma

Screaming Ducks Vrijdag 20 sepember. 15.00 uur | Park

Static show. Vrijdag 20 sepember. 10.00 - 22.00 uur | Park

BEKIJK DE 
MIDDENPAGINA 
VOOR HET 
BEVRIJDINGS 
PROGRAMMA 

 

voor iedereen die aan de zijlijn is ko-
men te staan. Door de eigen winkel en 
ophaalservice worden diverse banen 

De feestelijke opening werd door Lo-
coburgemeester Ralf Stultiëns verricht 
in aanwezigheid van de directies van 
Het Goed, WSD, Lunet Zorg en ROC 
Summa-en Stercollege. Verschillende 
sprekers wezen op het belang van 
Kringloopwarenhuis Het Goed in Nue-
nen. Door de winkel worden banen ge-
creëerd om mensen weer duurzaam 
aan het werk te helpen. Enkele honder-
den inwoners uit de gemeente Nuenen 
waren hierbij tevens aanwezig. Er was 
een hapje en een drankje en alle gas-
ten konden direct een kijkje nemen in 
de nieuwe winkel. Bij aankoop van een 
artikel kreeg iedere kopende klant die 
dag een welkomstcadeautje. 

Mensen (weer) aan het werk krijgen
Het Goed zet zich al jaren in voor de 
verbetering van werkgelegenheid 

gecreëerd. Binnen Het Goed Nuenen 
wordt tevens gestart met het zoge-
noemde ‘Participatiehuis’. Hierin wer-
ken Het Goed, Lunet zorg, ROC Summa 
College, ROC Ster College en WSD 
nauw samen om de arbeidsparticipa-
tie in de regio te verbeteren. Bedrijfs-
leider Ad Vogels legt uit: “Jong, oud, te-
kort aan opleidings- en werkervaring, 
beperking of niet, je kan bij ons altijd 
terecht. Wij geloven dat iedereen zich 
kan ontwikkelen en bij ons kan ieder 
dat op zijn of haar eigen manier doen. 
Door deze samenwerking bieden we 
straks ruimte voor scholing, stages, 

vaste werkplekken, dagbesteding of 
vrijwilligerswerk. Alles kan hier. Uitein-
delijk is ons doel om mensen weer 
duurzaam aan het werk te krijgen. Dat 
mag bij ons zijn of ergens anders.” 

Ophalen en brengen van goederen
Een afspraak voor het ophalen van 
goederen kan gemaakt worden via de 
website van Het Goed (www.hetgoed.
nl). Vanaf 19 augustus kunnen goede-
ren al gebracht worden bij de nieuwe 
locatie in Nuenen aan De Pinckart 12. 
Het Goed Nuenen is gevestigd aan De 
Pinckart 12 en dagelijks geopend van 
9.00 uur tot 18.00 en op zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 
Herbruikbare spullen kunnen dagelijks 
gebracht worden van 9.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag tot 16.30 uur.

Het doorknippen van het lint was lastig 
door de smalle opening. (foto Nuenen Centraal)
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente Gemeente Nuenen 

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 
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VERGUNNINGEN     
PERIODE 02-09-2019 EN 09-09-2019
In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) zijn de volgende 
besluiten gepubliceerd:

Binnengekomen omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving 
Van Maerlantstraat 15 Wijzigen gebruik, realisatie praktijkruimte
Goudhoeksland 24 Plaatsen erfafscheiding 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning
Locatie Omschrijving 
Collseweg 19 Uitbreiden bedrijfspand 

Binnengekomen aanvraag APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Vincent van Goghplein (Tiener)tent carnavalsperiode 2020 
Lissevoort 6 Honk- en softbaltoernooien 4 t/m 6 okt.
Gerwenseweg Dorpskermis Gerwen 18 t/m 21 okt. 
De Koppel 1 Prinsenverkiezing Nederwetten 9 nov. 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Buurt- en straatfeesten sep 2019 

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Datum Locatie Omschrijving 
05-09-2019 Collseweg 19 Melding Activiteitenbesluit milieu-
  beheer De Rooy Slijpcentrum voor 
  uitbreiden bedrijfshal 

Dit zijn kennisgevingen en geen offi ciële publicaties. Het digitale 
gemeenteblad (www.overheid.nl) is de offi ciële publicatie. Abon-
neer je op de e-mailservice of download de app om berichten digi-
taal te ontvangen via: www.overuwbuurt.overheid.nl

DAG VAN DE MANTELZORG 8 NOVEMBER 
EN MANTELZORGCOMPLIMENT 
Op vrijdag 8 november 2019 organiseert de gemeente Nuenen in 
samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg en een groep enthou-
siaste vrijwilligers de Dag van de Mantelzorg.
Op deze dag, die plaats zal vinden in Het Klooster, kunnen mantel-
zorgers elkaar ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. Meer in-
formatie volgt.

Compliment
Ook dit jaar ontvangen alle mantelzorgers die staan ingeschreven 
bij het Steunpunt Mantelzorg Nuenen een compliment in de vorm 
van een waardebon. Bent u mantelzorger en staat u hier niet inge-
schreven dan kunt u dat alsnog vóór 1 november 2019 doen zodat 
u het compliment ook krijgt. 

Ophalen
Het mantelzorgcompliment wordt, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, niet meer aan huis bezorgd maar kan worden opgehaald op 
de mantelzorgdag:
 • 8 november (vanaf 15.00 uur) Het Klooster, Park 1. 
Bent u dan niet in de gelegenheid dan kunt u terecht op:
 • 13 november van 13.30-18.00 uur Aardappeleterssteegje 3
 • 14 november van 15.30-19.00 uur Aardappeleterssteegje 3
U vindt Steunpunt Mantelzorg aan de Berg 22c in Nuenen. Tel. 040-
2831675.

AVOND VAN HET WONEN    
OP 23 SEPTEMBER
Praat meer over ons nieuwe woonbeleid
De komende maanden stelt de gemeente Nuenen nieuw woonbeleid 
op. Dit doen we graag samen met u. Daarom organiseren we op 
maandag 23 september van 19.30 tot 21.30 uur de Avond van het 
Wonen in de Raadszaal in Het Klooster in Nuenen. Inloop is vanaf 
19.00 uur. We gaan deze avond 
met inwoners en dorps- en huur-
dersorganisaties in gesprek over 
de opgaven en oplossingen voor 
de komende jaren. U bent van 
harte uitgenodigd!

Wat gaan we doen? 
We starten de avond met een presentatie waarin we de belangrijk-
ste trends op de woningmarkt in Nuenen weergeven. Vervolgens 
gaan we met elkaar in gesprek over wat er de komende jaren moet 
gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente pret-
tig kan (blijven) wonen. Welke type woningen moeten we bouwen 
en voor wie? Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare huur- en 
koopwoningen? Wat gaan we doen om onze woningen energiezui-
niger te maken? Wat moeten we doen zodat mensen met een zorg-
vraag langer zelfstandig kunnen wonen? 

Mede op basis van de input van die avond stellen we het nieuwe 
woonbeleid op. We formuleren kort maar krachtig onze lange ter-
mijnvisie en komen met concrete actiepunten voor de komende 
jaren. De opbrengst gebruiken we ook bij het opstellen van de Om-
gevingsvisie.

Meld u aan 
We stellen uw deelname erg op prijs! Wilt u aan ons doorgeven 
of u deelneemt aan de Avond van het Wonen? U kunt zich aan-
melden via het secretariaat van de gemeente Nuenen (via e-mail-
adres afdelingssecretaresses@nuenen.nl of (040) 2631 631).

DUURZAAMHEID
Eet seizoensgebonden
De milieubelasting die het kost om groente en fruit in de winkel te 
krijgen, kan gedurende het jaar variëren. Aan het product is dat niet 
te zien. De Groente- en fruitkalender van Milieucentraal helpt u bij 
het kiezen voor milieuvriendelijke groente en fruit. U kunt de app 
downloaden op uw mobiele telefoon.

Voor het milieu is het eten van seizoensgroente en seizoensfruit uit 
eigen regio het best. Dat is groente en fruit dat in een bepaalde tijd 
van het jaar - dus in de lente, zomer, herfst of winter - wordt geoogst 
op Nederlandse grond. In de winkels kunt u kritisch kijken naar het 
land van herkomst op de verpakking, of u kunt op internet opzoeken 
welke groente en fruit u per seizoen het beste kunt mijden.

HERNIEUWDE SPORTVLOER HONGERMAN
De afgelopen weken is er ontzettend hard gewerkt aan de sportvloer 
van de Hongerman. Er is een nieuwe dempingslaag aangebracht 
waarna een nieuwe toplaag met coating is aangebracht. Als laatste 
zijn de speelveldbelijningen aangebracht, welke zijn geüpdatet naar 
de nieuwe richtlijnen en eisen en spelvormen. De hernieuwde sport-
vloer is in gebruik genomen door de school en de sportverenigingen.

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
Open: maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, dinsdagavond 
19.00-21.00 en vrijdag 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Asbest aanbieden op de milieustraat, lees eerst de 
instructie op de website van de gemeente Nuenen.

Vervolg op pagina 5

taal te ontvangen via: 

Gemeente Nuenen 

VERKEER
Onderhoud A50 nacht 26/27 september en weekenden: 20/23 
september en 27/30 september 
Rijkswaterstaat gaat in september onderhoudswerkzaamheden 
uitvoeren aan de A50. Weggebruikers dienen door omleidingen 
rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minu-
ten. Meer informatie via 0800-8002 (gratis).

Reconstructie Broekdijk
De reconstructie van de wegen Broekdijk, Eikelkampen en Hooidonk 
is gestart en duurt naar verwachting tot eind mei 2020. Doorgaand 
autoverkeer van Nuenen naar Breugel en vice versa kan omrijden 
via Eindhoven. Voor fi etsers blijft de weg wel toegankelijk. Zie: www.
nuenen.nl/broekdijk

VIERING 75 JAAR BEVRIJDING
Volgende week vieren we dat het 75 jaar geleden is dat de dorpen 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten zijn bevrijd. Er is een mooi pro-
gramma gemaakt. Ook elders in de regio zijn er extra activiteiten 
vanwege het jubileumjaar: 75 jaar bevrijding (1944-2019). Meer 
informatie elders en via www.nuenen.nl

Vlaggen 
Wij stellen het op prijs dat u dinsdag 17 september (doorkomst 
Liberation Task Force) en vrijdag 20 september (Bevrijdingsviering) 
de vlag buiten hangt om te vieren dat Nuenen 75 jaar bevrijd is.

Voor Na

ANWB AutoMaatjeANWB AutoMaatje

Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer a ankelijk van 
anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB 
AutoMaatje komt u weer onder de mensen!

Nuenen
Vervoerservice voor en door eigen inwoners
• Voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
• Alle inwoners van de gemeente Nuenen kunnen

gebruik maken van ANWB AutoMaatje Nuenen

Meer informatie of meedoen?
Bel: 040 - 711 44 62
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:00 uur 

Mail: info@automaatjenuenen.nl
Of kijk op www.automaatjenuenen.nl 

Wilt u een rit maken? Vraag die dan minimaal 2 werkdagen ervoor 
aan.

Mede mogelijk gemaakt door 4.500.000 ANWB Leden

ANWB Automaatje    
Nuenen van start
Door Gerrit van Ginkel

Met een feestelijke eerste rit ging op 6 september ANWB AutoMaatje Nuenen 
o�  cieel van start. Een initiatief van de seniorenverenigingen in samenwer-
king met de ANWB, LEV groep en de Gemeente Nuenen, waarbij vrijwilligers 
minder mobiele dorpsgenoten de mogelijkheid bieden om weer mee te doen. 

tig van de bestaande vervoersdien-
sten gebruik kunnen maken. Dit kan 
zijn naar de kapper, de huisarts, het 
ziekenhuis, maar ook weer lekker op 
de koffie bij een vriend(in). Wethouder 
van Brakel voorzag in deze nieuwe 
dienstverlening weer een aanzet voor 
een verdere sociale cohesie.
ANWB AutoMaatje is opgericht in de-
cember 2016 en is op dit moment ac-
tief in 46 gemeenten in Nederland. 
Eind 2019 zullen er landelijk in meer 

Ruim 1.000.000 mensen raken steeds 
meer geïsoleerd van de buitenwereld 
omdat hun mogelijkheden om naar 
buiten te gaan, bijvoorbeeld door leef-
tijd of gezondheid, steeds beperkter 
worden. Zelf met de auto rijden zit er 
vaak niet meer in en steeds een beroep 
doen op de naasten is moeilijk. Bij 
ANWB AutoMaatje vervoeren plaats-
genoten met eigen auto minder mo-
biele mensen die niet meer eenvoudig 
zelf voor vervoer kunnen zorgen of las-

 Wethouder van Brakel (midden) bezig met haar openingstoespraak

dan 75 gemeenten activiteiten zijn. 
ANWB AutoMaatje Nuenen is een sa-
menwerking tussen PVGE Nuenen, 
Senergiek seniorenvereniging Nue-
nen, Gemeente Nuenen, LEV groep, 
ANWB en enthousiaste vrijwilligers uit 
Nuenen. Op dit moment hebben zich 
27 deelnemers gratis aangemeld. Er 
zijn 16 vrijwillige chauffeurs aange-
meld die via de coördinatoren Ria en 
Carla hun beschikbare tijden hebben 
opgegeven. Deelnemers kunnen tot 
uiterlijk twee werkdagen van tevoren 
een rit aanvragen. De medewerker van 
AutoMaatje Nuenen koppelt de deel-
nemer aan een van de beschikbare 
vrijwilligers in de buurt en vertelt wat 
het ongeveer gaat kosten. De vrijwilli-
ger komt op het afgesproken tijdstip 
voorrijden. De deelnemer rekent na af-
loop contant af met de vrijwilliger op 
basis van de gereden kilometers. Hier-
voor wordt 30 cent per kilometer gere-
kend.

De eerste bemoedigende resultaten uit 
Son: 3000 ritten in 1½ jaar en Geldrop 
1000 ritten in 1 jaar rechtvaardigen de 
hoop dat er sprake is van een behoefte.
Vrijwilliger of deelnemer worden? In-
woners van Nuenen die graag deelne-

mer of vrijwilliger willen worden bij 
ANWB AutoMaatje Nuenen kunnen te-
lefonisch (040-7114462) of per email 
info@automaatjenuenen.nl contact op-
nemen. www.anwb.nl/automaatje of 
www.automaatjenuenen.nl 



Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 
GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

WIJ ONDERHOUDEN, 
REPAREREN, KEUREN EN 

VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels -  
 Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

  

 

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK 
keurslager

Ook voor de
Best Belegde Broodjes!!!

Runder Hamburgers
“Uit eigen keuken” ..............................4 stuks 5,00
Avocadoos
........................................................100 gram 1,95
Achterham
........................................................150 gram 2,95
Mini Filet Rollade
........................................................500 gram 6,00
Rookworsten
............................................................2 stuks 5,95
Runder RipEye Reepjes
........................................................100 gram 2,95

Kijk ook op onze website voor heerlijke recepten!

KOOPJE

SPECIAL

KOOPJE

SPECIAL

Papenhoef 17, 5737 BS Lieshout
Telefoon 0499-423597, Fax 0499-423095

INTERIEURBOUW & MEUBELATELIER
Dé specialist voor al uw

“BUITENGEWOON BINNENWERK”
 • Winkel/-& Horeca-inrichting
 • Kantoorinrichtingen
 • Kasten & Wanden
 • Balies
 • Keukens & Badkamers
  • Meubels

Vraag naar de mogelijkheden

OOK VOOR PARTICULIEREN!

INFO@HS-INTERIEURBOUW.NL
WWW.HS-INTERIEURBOUW.NL

Carli Bronneberg 
tuinontwerpster 

Oude Lieshoutseweg 1A, 
5492HT Sint Oedenrode
T: 06 40 87 45 82
c.bronneberg@gmail.com
www.ruisendgroen.nl

Carli Bronneberg 
tuinontwerpster 

Oude Lieshoutseweg 1A, 
5492HT Sint Oedenrode
T: 06 40 87 45 82
c.bronneberg@gmail.com
www.ruisendgroen.nl

Wat je ook kookt, kook het 
in jouw droomkeuken!

www.henryengels.nl

U bent uitgenodigd voor de modeshow in:

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019
van 15.00 tot 17.00 uur

Bent u opzoek naar een mooie twin-set, een 
makkelijke pantalon of juist een hip vest? 

Hoffmans Mode presenteert u weer een grote 
collectie vol nieuwe najaarsmode. 

Daarbij speelt u gratis mee met de loterij. 
Kom gezellig langs!

Adres:  Jo van Dijkhof 110    5672 DA Nuenen

Wat porselein kan doen met de as van uw overleden dierbare.

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

06 - 34 68 45 55 
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Openingstijden: 
Ma-Vr 8.30-17.00 uur, Za 8.30-12.00 uur

Lage Dijk 2A, 5705 BZ Helmond
T. 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl

www.regbathelmond.nl

Gratis 
accu-check 
en montage 

zonder afspraak!

REGBAT HELMOND is dealer van o.a. Landport & Dynac accu’s voor snor/brom-fietsen, 
motoren, auto’s, vrachtauto’s, caravans, scootmobielen, golfkarren, hoogwerkers, boten enz.

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Driedubbel feest     
bij DekeukenvanElise 
Op 1 september was het feest! DekeukenvanElise hield een grootse opening 
van het nieuwe pand, ze vierden het drie jarig bestaan en maakten een nieu-
we samenwerking met Patisserie Berben bekend. 

sortiment met bijzondere petitfours, 
macarons en bonbons. Overigens be-
horen ook gluten-, lactose-, notenvrij 
of e.v.t. vegan lekkernijen tot de moge-
lijkheden. 
Naast de welbekende heerlijke hapjes, 
lunch en avondmaaltijden levert De-
keukenvanElise ook gekoelde dranken 
en bestaat er de mogelijkheid bedie-
nend personeel in te huren. In samen-
werking met o.a. de Verhuurspecialist 
kan er zelfs een compleet feest inclu-
sief tenten, tap en andere materialen 
verzorgd worden. 

Workshops
Vol passie en energie wordt het cate-
ringbedrijf gerund en proberen ze 
constant de verwachtingen te over-
treffen. Hygiëne, kwaliteit, een bijzon-
der assortiment en een uitmuntende 
service is wat DekeukenvanElise on-
derscheid van anderen, en dat proef je! 
Sinds kort delen Elise, Dave en Loek 
hun kennis ook door het geven van 
workshops, in bijvoorbeeld het maken 
van luxe hapjes, maaltijden, macarons 
en taarten. 
Volg ze via Facebook of kijk eens op 
hun site:  www.DekeukenvanElise.nl 

DekeukenvanElise, het Nuenense ca-
teringbedrijf, wat is gevestigd aan de 
Kerkstraat 48, begint al aardig een be-
grip te worden in de regio. De slogan; 
‘Van jouw traktatie maken wij een 
feestje’ maken ze dan ook telkens meer 
dan waar. 
Elise en Dave hebben de afgelopen 
drie jaar hard gewerkt en zijn flink ge-
groeid. Samen met hun inmiddels zes-
tien (deeltijd) medewerkers, verzorgen 
ze voor zowel bedrijven als voor parti-
culieren heerlijke onderscheidende 
lunches, maaltijden en luxe borrelhap-
jes met een Italiaanse touch. 

Zoet
Het enige wat nog ontbrak was een 
heerlijk zoet assortiment. Met de extra 
ruimte in de nieuwe keuken en de am-
bitie om ook aan de zoetigheden een 
kwalitatief hoogwaardige invulling te 
geven, is ervoor gekozen om een sa-
menwerking aan te gegaan met Loek 
Berben, van Patisserie Berben. Loek is 
een afgestudeerd patissier met een 
grote passie voor bakken. Door deze 
samenwerking kunnen er vanaf nu 
verjaardags- en bruidstaarten besteld 
worden. Daarnaast is er een ruim as-

Kijk op de website voor de mogelijkheden

CONTACT
www.DekeukenvanElise.nl
info@dekeukenvanelise.nl
Of bel 06.46.50.10.31

Gratis bezorgen vanaf € 25,-
GRATIS Vanaf €25,- binnen 3 km. - Anders €1,- per km. 
De broodjes & avondmaaltijden kunt u uiterlijk dezelfde dag tot 10.00 uur bestellen. 
Dit kan telefonisch, via de website of per mail.

Hoi! Ik ben Elise.
Ik ben sinds 1 september de trotse 

eigenaar van cateringbedrijf 
dekeukenvanelise. FOOD is mijn PASSIE! 
Ik krijg veel positieve energie om met 

goede verantwoorde ingrediënten telkens 
weer iets moois in de keuken te ontdekken.
Je kunt bij mij terecht voor een gezonde 

maaltijd, verzorgde lunch of mijn 
specialiteit, heerlijke Italiaanse hapjes.
Ik deel mijn passie graag met jullie kijk 
dus snel op www.dekeukenvanelise.nl om 

wat inspiratie op te doen.

DekeukenvanElise

Volg mij op 
Instagram & 
Facebook!

Van jouw traktatie maak ik een feestje!

Vers bereide Italiaanse hapjes, 
lunch en avondmaaltijden.

DekeukenvanElise

Inspiratiesessie 

‘grenzen aangeven om mezelf 
weer te vinden’
Het aangeven van grenzen is niet altijd even makkelijk en kan voor een � in-
ke worsteling met jezelf en je omgeving zorgen. Grenzen aangeven hoeft 
niet altijd “nee” zeggen te betekenen. Er zijn meer mogelijkheden om je 
grens aan te geven. Naast het aangeven van grenzen is het ook belangrijk 
om je grenzen te ontdekken. Wat jarenlang OK was en nu niet meer lekker 
voelt, mag veranderd worden.

gen bewustwordingsproces merkte ze 
stapje voor stapje steeds beter wan-
neer haar lichaam signalen aangaf 
wanneer het niet OK voelde.
Sinds 10-10-’10 voert Nicole haar prak-
tijk voor voetreflextherapie in Nuenen, 
Body in Balance. Hier heeft ze geleerd 
om steeds meer te vertrouwen op haar 
intuïtie en zodoende heeft ze geleerd 
om beter haar grenzen aan te geven. 
Met behulp van voetreflextherapie 
heeft ze gemerkt dat het aangeven 
van grenzen gelinkt kan zijn aan be-
paalde orgaangebieden.

De jarenlange groei en processen die 
ze doorlopen heeft deelt ze nu met 
een groter publiek. Ben jij daar eentje 
van?
Meer info en aanmelden via haar web-
site  www.body-in-balance.nl/agenda.
Dinsdag 1 oktober, 19.30-21.30 uur, Bi-
bliotheek Nuenen

Wat gaan we doen tijdens deze 
inspiratiesessie 
Tijdens deze inspiratiesessie leer je 
meer naar jezelf te luisteren. Jouw li-
chaam geeft kleine en grote signalen 
af. Maar wat betekenen deze signalen 
eigenlijk? Aan de hand van voorbeel-
den neemt Nicole je mee en inspireert 
je op een unieke manier om je lichaam 
beter te begrijpen en te weten te ko-
men wat jouw lichaam je wil zeggen. 
Wanneer je in staat bent om beter naar 
je lichaam te luisteren, dan zul je mer-
ken dat je makkelijker je grenzen kunt 
aangeven. Je zult sneller doorhebben 
waar je blij van wordt en wat je energie 
kost.

De inspiratiesessie begeleidt je op 
jouw bewustwordingspad. Je wordt je 
meer bewust van kleine signalen die je 
lichaam afgeeft, wanneer je over je 
grens heengaat.
Wat kun je dan doen?
Hoe kun je jouw grens herkennen?
Hoe kun je je grens op een nette ma-
nier aangeven?
In deze inspiratiesessie worden je hier-
omtrent handvatten aangereikt.

Gastdocent inspiratiesessie: Nicole 
Prins-Janssen
Nicole Prins-Janssen woonde op de 
grens van Nederland en België, aan de 
Belgische kant. In 2003 is zij de grens 
overgestoken en verhuisde ze naar Ne-
derland, hier ervaarde ze dat ze haar 
grens op een andere manier moest 
aangeven dan voorheen. Door haar ei-

51e Vlooienmarkt   
Scouting Panta Rhei
Afgelopen twee zaterdagen zijn er weer � ink wat vlooien opgehaald voor 
onze jaarlijkse vlooienmarkt op 14 en 15 september. Met hulp van al onze 
vrijwilligers zijn er al heel wat vlooien uitgezocht, maar ook komende week 
zullen we nog met alle handjes die we hebben de rest uitzoeken om ze net-
jes gesorteerd op een van de vele kramen aan te kunnen bieden. 

vies en nog veel meer dan we hier kun-
nen opnoemen. En natuurlijk is er het 
onmisbare en altijd gezellige opbod 
waar u kunt bieden op de allerbeste 
vlooien. Daarnaast kunt u ook weer te-
recht voor een hapje en een drankje bij 
de grote tent en op het terras genieten 
van de gezellige sfeer! 

Zet 14 en15 september in uw agenda 
en kom naar deze gezellige happe-
ning!

We hebben natuurlijk weer een berg 
aan boeken maar ook aan spelletjes en 
buitenspeelgoed, huishoudelijke arti-
kelen, kleding en elektra is geen ge-
brek. Zoals al eerder vermeld is de op-
brengst van de vlooienmarkt voor ons 
als vereniging van cruciaal belang en 
willen wij alle bewoners van Nuenen 
bedanken voor de aanlevering van alle 
vlooien.
Net als andere jaren rekenen we ook op 
uw aanwezigheid en bent u welkom in 
en rond onze blokhut aan de Pastoors-
mast 12 in Nuenen. De vlooienmarkt is 
op beide dagen voor alle kooplustigen 
open van 12.00 uur tot 16.00 uur. Na-
tuurlijk is de toegang nog steeds gratis.
Op de grootste vlooienmarkt van Nue-
nen staan binnen en buiten ruim 40 
goed gesorteerde kramen opgesteld 
waar je altijd wel iets kunt vinden. 
Speelgoed, boeken, kleding, compu-
ter (onderdelen), fietsen, glaswerk, ser-

Afgelopen twee zaterdagen zijn er weer � ink wat vlooien opgehaald voor 

 Bewustwording-ontspanning-meditatie
Door Karin Aarts-Janssen

Ik kende Quirine nog van de tijd dat we samen op beurzen stonden, zij van 
Q-Art met prachtige wol en viltmaterialen en ik met boeken over dat onder-
werp. Nu kwam ik haar tegen in een heel andere omgeving.

ken en je zult zien dat je daarna anders 
in het leven staat. Het leven wordt er 
een stuk prettiger van. 
Dat kan ook door je aan te sluiten bij 
intuïtieve dansavonden, waardoor an-
dere delen in je lichaam geactiveerd 
worden, of met meditatie of energeti-
sche coaching om je innerlijke blokka-
des op te lossen. Of meld je aan bij het 
Licht café waar je met gelijkgestem-
den je ervaringen deelt of in gesprek 
raakt over je eigen ervaringen.
Quirine kan je daar bij helpen. Ze reikt 
je de hand en ondersteunt je om jezelf 
te ontwikkelen en bewust te maken 
van hoe belangrijk het is goed in eigen 
lichaam te zitten.
Door haar visie kan ze mensen helpen 
hun innerlijke blokkades op te lossen.
Bij Quirine thuis, in een mooie rustge-
vende ruimte, was deze ontmoeting 
heel bijzonder.
Wees welkom bij Quirine de Natris, 
Zuiderklamp 111.
Tijdens de opendag zaterdag 14 sep-
tember van 12.30 tot 16.30 uur kun je 
kennis maken met Quirine en de ruim-
te ervaren waar de verschillende ses-
sies worden gehouden.

Voor meer informatie bezoek haar 
website www.lichtwerkers.net

Mijn eerste ontmoeting was bij een 
van haar lessen peuterdans bij Cen-
trum voor de kunsten in Eindhoven. 
Quirine geeft les aan peuters vanaf 3 
jaar en mijn kleindochter van 3 jaar 
danst bij haar. Spelenderwijs dansen, 
bewegen op leuke muziek, rondom 
een thema wat aansluit bij de leeftijd, 
of zomaar vanuit jezelf. 
Mijn tweede ontmoeting was bij haar 
thuis in de Zuiderklamp.
Doordat haar leven een paar jaar gele-
den ingrijpend veranderde is Quirine 
bewuster gaan kijken naar haar leven, 
wat wil ik, waar wil ik naar toe en wat 
vind ik echt belangrijk in mijn leven.
Ze ging bewustere keuzes maken en 
meer werken vanuit haar hart en haar 
gevoel.
Het bracht haar zoveel meer dat ze dat 
graag met anderen wilde gaan delen. 
Ze voelde zich een prettiger mens en 
kreeg er heel veel energie van.
Van een ontmoeting met Quirine word 
je bewust van hoe belangrijk energie 
is, dat je je af en toe in je zelf verliest en 
opgaat in de energie van een ander. 
Neem eens een momentje voor jezelf. 
Adem diep in, luister naar een mooi 
stukje muziek, probeer ruimte te ma-

Elin en Lauren: 
nieuwe inwoners  
in onze gemeente
Rond de Linde kreeg weer twee leuke 
berichtgevingen binnen over nieuwe 
inwoners in Nuenen.

 

“Op 7 augustus 2019 is Elin Kalisvaart 
geboren. Dennenlaan 20 is versierd met 
twee mooie geboorteborden. Eentje is 
een grote Haribo beer gemaakt door 
opa Hans. Papa en mama wisten niet 
wat je zou zijn dus tot je geboren werd 
hebben we je Haribo genoemd, dit om-
dat je bij je eerste echo heel erg op een 
haribo-beertje leek. Welkom lief meisje!”

en “Afgelopen dinsdag 3 september zijn 
mijn vrouw en ik de trotse ouders ge-
worden van onze dochter Lauren van 
Roosmalen. Vanaf de Europalaan kan 
bijna niemand de borden bij ons huis 
aan de Ligtsedreef nr. 23 zijn ontgaan.” 

Elin en Lauren, welkom in onze ge-
meente!
Hebt u ook een opvallende aankondi-
ging in de voortuin staan of een ‘ge-
boortekaartje’ op de raam, schiet dan 
een plaatje en mail de foto met toe-
lichting naar de redactie. Of ziet u een 
opvallende geboorteaankondiging, 
laat het dan de redactie weten: redac-
tie@ronddelinde.nl. 

Muziekgezelschap De Parkblaozers i.s.m. Plezzang uit Nuenen

Kioskoptreden in het Park 

Plezzang is opgericht in oktober 2010. 
Het is een groep enthousiaste mensen 
die het leuk vindt met elkaar Neder-
lands repertoire te zingen met als 
hoofddoelen: fijn zingen, gezelligheid 
en muzikale ontwikkeling. Zij probe-
ren zich te onderscheiden van andere 
koren door ook onbekender repertoire 
te zingen. Onder leiding van Willem 
van der Heijden, die hen begeleidt op 

zijn V-accordion, repeteren zij weke-
lijks en treden af en toe op bij zorgcen-
tra, Nuenense activiteiten en voor de 
eigen achterban. De groep bestaat uit 
ca. 54 leden. Voor contact, zie hun 
website: www.plezzang.nl 

De Parkblaozers is een muziekgezel-
schap uit Nuenen, opgericht in 1982 
door een aantal amateurs die graag tij-
dens de carnaval muziek wilden ma-
ken. De basis bestond uit enkele erva-
ren muzikanten aangevuld met men-
sen die nog nooit een instrument had-
den aangeraakt. Sinds lange tijd (en de 
laatste 12 jaar onder leiding van Henk 
Westerterp) is deze gemotiveerde 
groep van 27 muzikanten een andere 

Papieren geld 
gevonden
Op zaterdag 7 september tussen 12.00 
en 12.30 uur heb ik op de ventweg van 
de Europalaan tussen de Geldropse-
dijk en de Vallestap papieren geld ge-
vonden. Iemand is daardoor waar-
schijnlijk gedupeerd. Die mag, als hij / 
zij bijzonderheden weet,  contact op-
nemen met 040-2832551.

Op zondag 15 september zal om 14.00 uur het optreden worden geopend 
door het koor Plezzang. Dit optreden zal ongeveer 45 minuten duren. Daar-
na zullen Plezzang en de Parkblaozers samen twee nummers ten gehore 
brengen, namelijk Sierra Madre en Brabant. Na een kleine pauze zullen de 
Parkblaozers ook nog zo’n 45 minuten muziek maken. weg ingeslagen. Met carnaval wordt 

als groep niet meer opgetreden en er 
heeft een flinke uitbreiding van het re-
pertoire plaatsgevonden. Een reper-
toire dat uitdagend en aantrekkelijk is 
voor zowel uitvoerenden als toehoor-
ders: van Zuid-Amerikaans tot dixie-
land, van Spaans tot Oostenrijks en 
ook Nederlandse nummers ontbreken 
niet.

De Parkblaozers verzorgen optredens 
in binnen- en buitenland. Het afgelo-
pen jaar hebben we gespeeld in ver-
zorgingshuizen, bij het Caratpaviljoen 
en het draaiorgelmuseum in Helmond, 
de 4-daagse in Nijmegen, ons eigen 
parkconcert in Nuenen en de mara-
thon in Eindhoven. Voor meer informa-
tie en contact, zie hun website: www.
parkblaozers.nl.
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Brabants Lekkerste Bier     
uit Dorpsbrouwerij Gerwen….
Ambachtelijk bierbrouwer Mark van den Bogaard uit Gerwen beleefde wel 
een heel opwindend weekeinde. De Deftige Aap-brouwer won met rijstbier 
Kielekiele de hoogste eer die in onze provincie te behalen valt: Brabants 
Lekkerste Bier 2019. Zondag 8 september kreeg Mark de grote Gouden Bo-
kaal uitgereikt tijdens het bierfestival pROOSt in Hilvarenbeek. Samen zijn 
collegabierbrouwer Thijs Tigchelaar uit Arnhem nam hij de prijs in ont-
vangst, want het lekkere rijstbier is een ambachtelijk product van deze twee 
brouwerijen. Hals over kop snelde Mark daarna naar Helmond waar hij die 
avond aan Markt 14 restaurant-stadsbrouwerij Deftige Aap inwijdde met fa-
milie en vrienden. En maandag opende de Helmondse wethouder Erik de 
Vries het etablissement o�  cieel. 

Deftige Aap?
Een veel gestelde vraag: waarom 
draagt het bier uit Dorpsbrouwerij 
Gerwen de naam Deftige Aap? Bier-
brouwer Mark antwoordt: “Vorige 
eeuw woonde er een man in een klein 
pittoresk houten huisje in de bossen 
tussen Lieshout en Gerwen. Die man 
trok met een ezel en een draaiorgel 
langs braderieën en kermissen in Bra-
bant. De man had als trouwe vriend 
een aapje, gekleed in een chique pak-
je en een hoge hoed. In de volks-
mond werd het huisje waar het aapje 
en die man woonde ‘D’n Deftige Aap’ 
genoemd. Mijn ouders hebben later 
dat huisje gekocht en er een stenen 
huis van gemaakt. Ik ben in 1968 ge-
boren en als baby in dat stenen huis 
in Gerwen opgegroeid, vandaar dus 
de naam Deftige Aap voor mijn bier.’ 
En op de bierkaart in Helmond staan 
diverse formaten glazen en heb je als 
klant de keuze uit snotaap, brulaap 
en uiteraard ook deftige aap….  

Gediplomeerd bierbrouwer Mark van 
den Bogaard heeft inmiddels al een paar 
jaar ervaring als thuisbrouwer. Hij ging 
aan de slag met Deftige Aap-Tripelbier 
en brouwde daarna ook een Dubbel en 
een Indian Pale, afgekort tot IPA. De Def-
tige Aap staat onder bierkenners ook 
bekend met pils onder de naam Peels en 
bokbier dat luistert naar de naam Bokki-
ge Aap. Bierbrouwer Mark verwerkt ver-
schillende ingrediënten in zijn biersoor-
ten, zoals hop, gist, pilsmout, tarwe-
mout, aromamout, chocolademout, 
kandijsuiker, water en koriander. En 
Kielekiele is op smaak gebracht met 
gemberwortel, citroengras en verse ra-
wit pepers. Mark brouwt en bottelt zijn 
gerstenat in Dorpsbrouwerij Deftige 
Aap Gerwen, wellicht de kleinste brou-
werij die ons land rijk is….Deftige Aap-
bier wordt geleverd door diverse slijte-
rijen in deze regio en is ook verkrijgbaar 
in horecazaken. En sinds maandag 9 
september ook in de nieuwe zaak van 
Mark aan Markt 14 in Helmond.

Tekst en foto: Cees van Keulen, Gerwen

Cees
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Brabants Lekkerste Bier     
uit Dorpsbrouwerij Gerwen….

Cees van Keulen, Gerwen

Cees
Werkgroep Sfeer en Beleving Centrummanagement

‘Bouwen aan een 
verblijfsvriendelijk centrum’
Sinds de start van Centrummanagement Nuenen zijn verschillende werk-
groepen van ondernemers opgericht. Eén daarvan is de werkroep Sfeer en 
Beleving. De ondernemers in deze werkgroep vertegenwoordigen horeca, 
winkeliers en dienstverleners en werken samen met de centrummanager 
aan het verblijfsvriendelijk maken van het centrum. 

maak het graag gezellig voor de men-
sen. Met andere ondernemers de krach-
ten bundelen en ons richten op dát wat 
we gemeenschappelijk hebben en wat 
goed is voor de sfeer in het centrum. 
Daar hebben niet alleen bezoekers, 
maar ook ondernemers zelf profijt van.’

Moonlight Shopping 2.0
De werkgroep streeft ernaar om jaarlijks 
drie tot vier terugkerende, centrumbre-
de activiteiten te organiseren. Zoals het 
mode-event in april en Moonlight 
Shopping, dat dit jaar in een nieuw jasje 
wordt gestoken. Van Vlerken: ‘Het ver-
huist van de zaterdag naar de vrijdag, 
waarbij we tussen 14.00 en 22.00 uur 
een mooi activiteitenprogramma neer-
zetten voor een breed publiek. Dit jaar 
werken we samen met Helpt Elkander, 
dat het 100-jarig bestaan viert. Veel 
meer kan ik hierover nog niet verklap-
pen, maar noteer 20 december alvast in 
je agenda!’

Over Centrummanagement Nuenen
Stichting Centrummanagement Nue-
nen zet zich in voor het versterken van 
het economisch functioneren van het 
dorpscentrum van Nuenen, verbetering 
van het vestigings- en verblijfsklimaat 
en het vergroten van de aantrekkelijk-
heid van het centrumgebied. De stich-
ting werd in 2017 opgericht. Het be-
stuur vertegenwoordigt ruim 120 Nue-
nense ondernemers - winkeliers, dienst-
verleners en horeca-uitbaters - en stuurt 
de centrummanager aan die uitvoering 
geeft aan het beleid. De centrummana-
ger is het eerste aanspreekpunt voor 
ondernemers en fungeert als schakel 
tussen hen en de gemeente, politie, 
brandweer en vastgoedeigenaren.

Wat houdt dat dan in, verblijfsvriende-
lijk? Centrummanager Henry van Vler-
ken: ‘Naast veiligheid zijn gezelligheid 
en sfeer van groot belang om een ver-
blijf in het centrum aangenaam te ma-
ken. Bezoekers zullen vaker en ook lan-
ger in ons mooie dorp zijn. Parkeerge-
mak, voldoende (dag)horeca en leuke 
activiteiten dragen daaraan bij.’

Grote geheel
Corrie van Dun van Corrie’s Visstekje 
(foto links, met partner Geert Jan Bouw) 
is één van de ondernemers in de werk-
groep. ‘Het valt niet mee om de neuzen 
van 120 ondernemers dezelfde kant op 
te krijgen, maar ik geloof in het grotere 
geheel. Verder kijken dan je eigen on-
derneming. Het heeft ook tijd nodig. Er 
gebeurt al best veel, zichtbaar en on-
zichtbaar.’ Zichtbaar zijn bijvoorbeeld 
de bloembakken en de sfeerverlichting 
in december. ‘We krijgen daar veel posi-
tieve reacties op en persoonlijk vind ik 
hierin ontzorgd worden alleen al mijn 
contributie meer dan waard. Hoeven 
we niet zelf de ladder op.’

Franca Mulkens (foto rechts, tijdens 
‘Hellemondse’ thema-avond), die met 
haar man Dieter de Griek in de Van 
Goghstraat uitbaat en samen met hem 
in de werkgroep zit, is ook van de aan-
pak ‘zaaien-oogsten’. Ze tikte onlangs 
nog dertig pietenpakken op de kop die 
straks rondom Sinterklaas gebruikt zul-
len worden. ‘Ik ben een verbinder en 

Jaarlijkse inzamelactie   
Taxus Taxi zeer succesvol
De jaarlijkse inzamelactie van stichting Taxus Taxi is zeer succesvol verlo-
pen. In totaal is dit jaar ruim 346.000 kilogram taxussnoeisel ingezameld, 
goed voor ruim 3.000 chemotherapieën. “We zijn erg verheugd met de op-
brengst van dit jaar”, vertelt Werner Toonen van stichting Taxus Taxi.

Ondanks de weersomstandigheden 
was de opbrengst dit jaar boven ver-
wachting. Dit jaar liep de inzameling tot 
en met 23 augustus. De start- en eind-
datum worden jaarlijks bepaald door 
de hoeveelheid werkzame stof die in de 
naalden aanwezig is. Op dit moment 
loopt de stof dusdanig terug, dat het 
niet langer bruikbaar is voor het doel.  

De massaal aangeboden taxusnaal-
den bevatten een belangrijke grond-
stof voor chemotherapieën tegen ver-
schillende soorten kanker, zoals eier-
stok-, borst- en longkanker, maar ook 
tegen kanker van de slijmvliezen en in 
sommige gevallen voor chemothera-
pieën tegen alvleesklier- en slokdarm-
kanker. 

www.taxustaxi.nl 

Samenwerking leidt tot  
Kids Society Erica menu   
bij Parkstreet
Ouders waarvan de kinderen bij Kids Society Erica Kinderopvang te gast 
zijn, kunnen binnenkort elke donderdag voordelig terecht bij Parkstreet 
BBQ and Grill voor het Kids Society Erica-menu. Ouders kunnen direct na het 
ophalen van de kinderen een heerlijke, vooraf betaalde gezonde maaltijd 
oppikken. Bestellen en betalen kan eenvoudig via iDeal op de Parkstreet 
website (https://parkstreetbbqgrill.nl). Deze verassende samenwerking 
start op donderdag 12 september. 

we onze ouders extra ondersteunen. 
Zo kunnen ouders na het wegbrengen 
of ophalen van hun kinderen bij onze 
locaties bijvoorbeeld weer op weg met 
een gratis kop koffie of thee via onze 
gratis 2go service. Ook kunnen ze te-
gen gereduceerd tarief gebruikmaken 
van onze kinderkapper-service die op 
een aantal van onze locaties te boeken 
is. Nu komt daar dus ook deze samen-
werking met Parkstreet bij, waarmee 
we ouders verder faciliteren.”Janpieter 
Stuijt, Chef van Parkstreet: “Ik vind het 
een mooie uitdaging om kinderen en 
ouders te laten genieten van prachtige 
verse gerechten. Een maaltijd moet 
een feest zijn en met deze samenwer-
king hopen we hier bij de Kids Society-
gezinnen aan bij te kunnen dragen.”

Ouders maar ook Kids Society Erica 
medewerkers kunnen op maandag de 
maaltijd bestellen via de website van 
Parkstreet BBQ and Grill (https://
parkstreetbbqgrill.nl) . Afhalen of ter 
plekke aan tafel schuiven op donder-
dag kan vanaf 17.00 uur.

Voor ouders die een keer geen energie 
meer hebben om na een drukke dag 
nog uren in de keuken te staan, of zin 
hebben in een leuk familie-uitje, is 
deze samenwerking tussen Kids Socie-
ty Erica en Parkstreet BBQ and Grill een 
uitkomst. Zij kunnen elke maandag via 
de website van Parkstreet een gezon-
de en lekkere maaltijd bestellen voor 
de komende donderdag. 
Parkstreet biedt straks iedere week een 
nieuw Kids Society Erica-menu met 
een keuze uit een vlees- of visgerecht 
of een vegetarisch gerecht. Restaurant-
kwaliteit voor een gereduceerde prijs. 
Voor de kleintjes is er een kinderportie 
waarvan ook de prijs is aangepast. Alle 
maaltijden worden uiteraard vers be-
reid. 
De samenwerking tussen Kids Society 
Erica Kinderopvang en Parkstreet BBQ 
and Grill past in het voortdurende stre-
ven om het ouders zo makkelijk moge-
lijk te maken. Marcel Strolenberg, di-
recteur van Kids Society: “Onze kern-
taak is het bieden van uitstekende kin-
deropvang, maar waar mogelijk willen 

www.parkstreetbbqgrill.nl
Parkstraat 25a       Nuenen       040 7440270

Iedere woensdag & donderdag

3 gangen menu
Tomatensoep van op de BBQ gepofte tomaat

***
op de BBQ bereide kippendij met authentieke 
satésaus naar het recept van mijn Indonesische 
schoonmoeder met handgesneden friet en atjar

***
brownie van de BBQ met vanilleijs.

op woensdag & donderdag:

€19,95

Zaterdag 14 september     
in Dorpshuis Lieshout

Pastta? Ja …. Dat 
past. Duo Vreemd 
en Brastta! 
Een bijzondere samenwerking tus-
sen leden van Brassta! (Budel/Soe-
rendonck), Duo Vreemd (Nuenen/
Eindhoven) en twee man muzikale 
versterking.

Duo Vreemd gebruikt muziek als kap-
stok om komisch te kunnen acteren en 
bij Brassta is muziek de grote troef, op 
een karakteristieke manier gebracht.
Door deze twee kenmerken te mixen, 
ontstaat er een gevarieerd muziekre-
pertoire, smeuïg aan elkaar geregen 
door acterende muzikanten die niet al-
leen klanken maar ook hun uitstraling 
gebruiken om bij het publiek de soms 
gevoelige, en dan weer de komische 
snaar te raken. Bij Pastta!? komen mu-
zikale stukken voorbij waarbij de sfeer 
leidend is en daarnaast worden er 
stukken gespeeld waarbij een typetje 
of een persiflage de muzikale inhoud 
bepaalt.
 
Vorige week heeft u kunnen lezen dat 
deze voorstelling in Dorpshuis Lies-
hout gaat plaats vinden, maar helaas 
stond er geen datum bij vermeld.

Deze datum is dus a.s. zaterdag 14 sep-
tember, om 20.30 uur  en u kunt nog 
steeds kaarten bestellen a 10 euro via 
de site www.duovreemd.nl of u koopt 
uw kaartjes aan de deur.

Hopelijk tot aanstaande zaterdag!



DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

VLOEREN      INSPIRATIE
LAMEL PARKET 

RUSTIEK EIKENLAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 
LAMEL PARKET 

RUSTIEK EIKEN

In vele kleuren, 19 cm breed met klikverbinding

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  
LAMINAAT 

LANDHUISDELEN XXL

In vele kleuren, 19 cm breed met klikverbinding

In vele kleuren, 19 cm breed met klikverbinding

In vele kleuren, 19 cm breed met klikverbinding

van 69,

LAMINAAT 

KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC
KLIK PVC

drager Rigid, toplaag 0,30 mm  4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

DOOR VLOER-HET-ZELF
TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN
TRAPRENOVATIE. 
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Na hun emigratie in 1933 vanuit Duits-
land kwamen de joodse zwagers Walter 
Eichenwald en Paul Blumenfeld uitein-
delijk in Nuenen als onderduikers te-
recht bij Willem van der Velden en zijn 
uit Kleef afkomstige vrouw Johanna La-
mers. Hun huis stond waar nu de roton-
de Meijerijlaan - Geldropsedijk ligt. Toen 
de zwagers werden gearresteerd, kwam 
Willem toevallig aangefietst. Hij zag wat 
er aan de hand was en dook zelf onder, 
bij de familie Van Vugt op de Oude Lan-
den. Hij overleed in 1954, zijn vrouw in 
1974. Eichenwald en Blumenfeld zijn in 
1943 op transport gezet naar Wester-
bork en niet veel later overleden in con-
centratiekamp Sobibor.

Van drie joodse onderduikers is alleen 
de schuilnaam bekend. Bij de familie Vo-
gelaar aan de Eeneindseweg zat een 
joods meisje dat Robby werd genoemd. 
Bij de familie Van Rooy aan de Papen-
voortsche Heide verbleef een jodin uit 
Enschede onder de schuilnaam Nelly 
Bongers. Ze hield zich schuil in een tent 
in een bos van kerstbomen achter de 
boerderij. Zij heeft de oorlog overleefd.
Dominee Plug had rond 1943 een jood-
se jongen als onderduiker in zijn pasto-
rie opgenomen, hij werd Gerard Bonnet 
genoemd. In 2017 wordt bij toeval zijn 
identiteit bekend: het blijkt Jaap van 
Cleef te zijn die na een razzia in Amster-
dam, via Eindhoven in Nuenen terecht 
kwam. Hij overleed in 1988. Ook onbe-
kend is de naam van een jood die bij de 
familie Verschuren zat ondergedoken 
op de hoek Lindenlaan - Kerkstraat.

‘Het is opvallend dat er niets bekend is 
over joodse onderduikers op Eeneind, 
in Gerwen of Nederwetten. Het kan bij-
na niet anders dan dat daar ook joden 
ondergedoken zaten’, aldus Foppe de 
Lang in zijn artikel.

Joodse onderduikers in Nuenen 1940-1944
Door Edwin Coolen

       9: 75 jaar bevrijding102-4491
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

overleefd. Over het lot van het andere 
echtpaar is niets bekend.

Het echtpaar Wilhelmus Verhoeven-
Hendriks woonde aan de Eeneindse-
weg. De vrouw was afkomstig uit Duis-
burg, Duitsland. Ze hadden tien kinde-
ren. Tijdens de oorlog zaten de joden 
Hans Kapper, Henry Kater en Felix Levy 
bij hen ondergedoken. Via een luik in 
een slaapkamer was de schuilplaats 
voor de onderduikers te bereiken op de 
zolder bij de Verhoevens. Zoon Johan-
nes Verhoeven herinnert zich onver-
wachtse huiszoekingen door de Sicher-
heitsdienst (SD), op zoek naar zijn elders 
ondergedoken broer die de Arbeidsein-
satz had geweigerd.
Henry Kater was getrouwd met Stella 
van Dam. Ze woonden in Eindhoven en 
hadden drie kinderen. Hun zoon Lex zat 
ondergedoken in Stiphout en als het 
veilig was, kwam vader hem wel eens 
opzoeken. Hans Kapper kon toch dage-
lijks naar school gaan omdat Van der 
Schoor, hoofd van de Aloysiusschool, in 
het complot was betrokken.
Hans Kapper en Henry Kater hebben de 
oorlog overleefd. Wilhelmus en Johan-
na Verhoeven kregen in 1995 postuum 
de medaille Rechtvaardigen onder de 
Volkeren uitgereikt van de stichting Yad 
Vashem.
Felix Levy vond na weer een huiszoe-
king een nieuwe schuilplaats in Drieber-
gen waar hij in 1944 werd gearresteerd. 
Hij overleed in 1945 in Auschwitz.

Juliette Cronheim-Cohen werkte bij Phi-
lips op de SOBU-afdeling, een speciale 
werkplaats door Philips ingesteld om 
joodse werknemers te beschermen. Na 
een mislukte emigratie van die afdeling, 
dook ze onder met haar moeder op een 
boerderij in Nuenen. Toen het bericht 
kwam dat de emigratie van de SOBU-
groep toch door ging, keerde ze terug 
naar Philips. Niet lang daarna werden 
de SOBU-medewerkers en hun vrou-
wen en kinderen toch door de Duitsers 
opgehaald en naar kamp Vught ge-
bracht. De ziekelijke moeder volgde Ju-
liette vrijwillig naar kamp Vught, waar 
ze in 1943 overleed. Juliette overleefde 
verschillende concentratiekampen en 
overleed in 2006 in Johannesburg.

Op maandag 18 september gaan de 
luchtlandingen door, Eindhoven wordt 
bevrijd. Dinsdag 19 september was 
voor onze gemeente ‘Dolle’ Dinsdag. 
Omdat de Duitse soldaten zich terug-
trokken, dachten veel mensen dat Nue-
nen bevrijd was. Toen mengde ook de 
Partizanen Actie Nederland (PAN) zich 
in de strijd. Deze organisatie bestond al-
leen in Zuidoost Brabant en diende ter 
ondersteuning van de geallieerden. Zij 
hielpen de bevrijders bij het verzame-
len van inlichtingen, als gids voor de mi-
litairen, het bewaken van krijgsgevan-
genen en soms bij gevechtsacties. De 
PAN-leden waren gekleed in blauwe 
overalls met oranje armbanden. De 

Een minder bekend aspect van die 
oorlogsjaren is dat er in die periode 
tenminste 23 joden voor korte of lan-
gere tijd in Nuenen ondergedoken 
hebben gezeten, zo is gebleken uit on-
derzoek van Foppe de Lang uit Nue-
nen. Hieronder een bewerking van zijn 
artikel daarover, zoals gepubliceerd in 
De Drijehornickels.

Adriaan van Willigen en Jan Suikerbuijk 
waren actief in het Eindhovens verzet en 
regelden onderduikadressen voor joden 
in Nuenen. Zo kwam Lazarus Ekstein 
met zijn vier oudste kinderen vanuit 
Eindhoven terecht bij de familie Kuijten 
aan het Wettenseind, de familie Van der 
Velden aan de Wolvendijk en de familie 
Van den Boomen aan de Eindhoven-
scheweg (nu Opwettenseweg), waar hij 
doorgaans sliep. Bij dreigend onraad 
vluchtte hij het veld in. Zijn vrouw, Rosa 
Sleutelberg, durfde niet onder te duiken 
en meldde zich met hun jongste vier 
kinderen vrijwillig bij de bezetter aan. Zij 
zijn in 1942 in Auschwitz vergast.

Op de Oude Landen, waar nu het sport-
park van RKSV Nuenen is, had Nicolaas 
van Heijst een boerderij. Aan het begin 
van de oorlog zaten bij hem en zijn 
vrouw Piertje Schram, de Amsterdamse 
landschapsarchitect Elias Snuijf onder-
gedoken. Uit brieven, in het bezit van de 
dochter van de buren, rijst het vermoe-
den dat Elias zichzelf heeft aangegeven. 
Hij is in 1942 in Auschwitz overleden.

Op de Eeneindseweg, de huidige Oude 
Kerkdijk, woonde de familie Aloisius 
Spekking-Jonker. Zij boden tijdens de 
oorlog het joodse gezin Andriesse een 
schuilplaats. Dat gezin bestond uit va-
der, moeder en een zoon. Hun namen 
zijn onbekend, net zoals welk lot deze 
familie heeft getro�en.

Volgens Dory van Kampen, in de oorlog 
koerierster bij de Nuenense onder-
grondse, zaten vier joden ondergedo-
ken bij de familie Verstraten in de Park-
straat. Dat wordt bevestigd door Piet 
Wolters, toen huisarts in Nuenen, die 
daar contact had met een rabbijn en 
zijn vrouw en een ander joods echtpaar. 
Aan de overkant woonde een NSB’er, 
daarom zijn de rabbijn en zijn vrouw 
weggegaan en uiteindelijk in Limburg 
terecht gekomen. Zij hebben de oorlog 

Nuenen op het randje
Door A. van den Boomen en Y. Henderson
e-mail: yhenderson1961@gmail.com
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Een kleine daad     
met grote gevolgen
In de namiddag van 31 januari 1944 is Tops de Vries, toen 22 jaar en jong-
ste dochter van linnenfabrikant Cornelis de Vries, vanuit haar slaapka-
merraam in de Stationsweg getuige van een luchtgevecht boven Nue-
nen tussen twee Amerikaanse jagers en dertien Duitse Messerschmitts.

De familie Van Grootel ca. 1940

Het gedenkbord

Tot haar grote ontzetting ziet zij een 
van de vliegtuigen aan de horizon 
neerstorten. De brokstukken van het 
brandende toestel komen neer in de 
nabijheid van de Collse Hoeve en lig-
gen overal verspreid. De piloot die 
zich naast het toestel bevond, over-
leeft het niet. Onder politie-escorte 
is zijn lichaam toen naar Tops’ huis in 
de Stationsweg gebracht waar het 
een dag en een nacht op de zolder 
van het koetshuis opgebaard heeft 
gelegen. Later vermeldde het pro-
ces-verbaal dat de identiteit van de 
piloot niet was vast te stellen omdat 
het toestel in brand stond. Om die 
reden is hij  destijds verwisseld met 
de piloot van het andere Amerikaan-
se vliegtuig dat tijdens hetzelfde 
luchtgevecht, maar dan in Prinsen-
weier, is neergestort. Dat was Morris 
Leve.
Toen wij Tops in 2010 -66 jaar later- 
spraken, kwam de aap uit de mouw. 
Zij had destijds de ID van de piloot 
weten te bemachtigen en dit thuis 

niet durven vertellen. De naam van 
de piloot - Delorn Steiner - stond in 
haar geheugen gegrift. Tops heeft 
zijn ID nog jarenlang bewaard. Ze wil-
de graag dat wij deze zaak zouden 
rechtzetten, maar er zelf niet meer bij 
betrokken raken. We hebben toen 
contact gezocht met Foppe de Lang 
die de nabestaanden van de piloot 
had opgespoord. Vervolgens hebben 
op 27 september 2014 de nabestaan-
den van Delorn de crashlocatie voor 
de Collse Hoefdijk 20 bezocht en is in 
de grasstrook een gedenkbord ont-
huld. Tevens heeft bewoner Jan van 
Grootel een stuk beschermingsrub-
ber van een brandstoftank van het 
verongelukte vliegtuig dat hij al die 
tijd heeft bewaard aan Dan Steiner 
overhandigd.

Yvonne Henderson 
en Tonny van den Boomen

spraken, kwam de aap uit de mouw. 
Zij had destijds de ID van de piloot 
weten te bemachtigen en dit thuis 

Tops de Vries

Zaterdag 21 september is het precies 75 jaar geleden dat aan de Duitse be-
zetting een einde kwam. Na vier jaar werden Nuenen, Gerwen en Nederwet-
ten in 1944 na een hevige tankslag in onze gemeente door Engelse en Ame-
rikaanse strijdkrachten bevrijd.

Door Edwin Coolen

September 1944. De Duitse bezetting van Nederland duurt al ruim vier jaar. 
Op de 17de van die maand, zondagmorgen, zit in Nuenen, Gerwen en Ne-
derwetten bijna iedereen in de kerk voor het Lof. Dan is het geluid van vlieg-
tuigen te horen, gevolgd door bombardementen. Als men buiten in de lucht 
kijkt, zijn boven Son ontelbare parachutisten te zien: Operatie Market Gar-
den is begonnen. Met dit o� ensief wilden de geallieerden vanuit België in 
één keer doorstoten naar Arnhem om zo Duitsland sneller te kunnen ver-
slaan. Hiervoor moesten parachutisten de bruggen, zoals in Son, en wegen 
veilig stellen voor de oprukkende troepen.

PAN-Nuenen, waaronder onderwijzer 
Gradje Peeters, nam toen verschillende 
NSB’ers en collaborateurs gevangen. 
Die werden opgesloten in het toenmali-
ge huis van burgemeester Rijckevorsel, 
tegenover de molen op de hoek van de 
Broekdijk en de Berg.
Maar dan komen in de loop van dinsdag 
19 september vanuit Helmond, Mierlo 
en via de Beekstraat, de Duitsers terug. 
De 107de panzerbrigade onder Von 
Maltzahn nam posities in om de gealli-
eerde opmars te stuiten. De hierdoor 
weer bevrijdde NSB’ers gingen verhaal 
halen bij enkele Nuenense verzetsmen-
sen. Die hielden zich echter schuil en 
vaak werden dan hun huizen geplun-
derd en vernield.

Dinsdag 19 en woensdag 20 september 
zijn er felle gevechten tussen Duitse en 
Geallieerde troepen in Nuenen en Ne-
derwetten. Veel bewoners schuilen of 
zwerven rond in de omgeving. De Duit-
sers raakten ingesloten en trokken zich 
op donderdag 21 september terug via 
Gerwen richting Stiphout en Helmond. 
Tijdens deze terugtocht wordt nog he-
vig gevochten in Gerwen, de Duitsers 
schieten daarbij op Nuenen waar de ge-
allieerden zitten. Op vrijdag 22 septem-
ber waren de laatste gevechten in Ger-
wen, alle dorpen zijn nu bevrijd. Links 

en rechts staan achtergelaten tanks en 
zijn gebouwen beschadigd. Voorzichtig 
komen mensen uit de schuilkelders en 
het buitengebied tevoorschijn, het is de 
vraag wie en wat zij thuis aantreffen.

Na enkele dagen felle strijd en ten koste 
van twaalf burgerslachtoffers was de 
Duitse bezetting van Nuenen, Gerwen 
en Nederwetten na ruim vier jaar ten 
einde. De gemeente bevond zich nu in 
bevrijd gebied. Als geheel was Operatie 
Market Garden echter mislukt. 

Het valse persoonsbewijs van Jaap van Cleef op naam van Gerard Bonnet

 Paul Blumenfeld (l) en Walter Eichenwald

 Elias Snuijf



BEVRIJDINGSCEREMONIE
Burgemeester en jeugdburge-
meester ontsteken het bevrij-
dingsvuur, geven een speech en 
leggen kransen bij Het Klooster 
(deze kransen krijgen daarna een 
plek bij het monument). 

Vrijdag 20 september. 19.00 - 
20.00 uur | Het Klooster (bordes)

 De bevrijdings-
herdenking   
is tot stand  
gekomen 
dankzij:
Alle aanwezigen 
Gemeente Nuenen
Oranje Comite Nuenen
Heemkundekring ‘De Drijehornick’
Supermarkten Centrum Nuenen: 
Jumbo, Albert Heijn en Jan Linders
Wheels 
TC Nuenen
De ‘verkeerregelaars’
Liberation Task Force
Ministerie van Defensie
Raad van Kerken
Museum Bevrijdende Vleugels Best
Scouting Rudyard Kipling
Screaming Ducks
Meindert Mosterman (parachutes)
Lionsclub Nuenen
Het Klooster
Stichting 18 september
DJ-Daan
Lindespelers
Brassband De Vooruitgang
Gerwens Muziek Korps (GMK)
Coppelmans Nuenen
Nune Ville 

ZONDAG 15 SEPTEMBER

Het verhaal van Willem Hikspoor
In het kader van Open Monumentendag vertelt militair historicus Edwin Pop-
ken bij de Willem Hikspoorsbrug het verhaal hoe Willem de Duitsers misleidde.

14.30 en 15.30 uur | Willem Hikspoorsbrug, Soeterbeekseweg

DINSDAG 17 SEPTEMBER

Doortocht Liberation Task Force (LTF) 
De LTF bestaat uit een grote groep authentieke Britse legervoertuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog. Het konvooi maakt een toertocht en heeft een tussen-
stop in Nuenen. Route: vanuit Geldrop, via Smits van Oyenlaan en Europa-
laan naar Parkstraat richting Park.

12.00 - 14.00 uur (onder voorbehoud) | Park (ter hoogte van Het Klooster)

Stemmen uit de loopgraven
Muziekvoorstelling door Lizet van Beek en John Nuyten gebaseerd op ge-
dichten van negen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Meer informatie over 
voorstelling en kaartverkoop op www.cultuuroverdag.nl

14.30 uur | Watermolen van Opwetten, Opwettenseweg 203

VRIJDAG 20 SEPTEMBER

ACTIVITEITEN IN EN RONDOM HET PARK

Historische verhalen in woord en beeld
In samenwerking met Museum Bevrijdende Vleugels Best een doorlopende 
voorstelling ‘Nuenen 1940-1945’ voor geïnteresseerden en voor alle basis-
scholen (groepen 6 tm 8). Gratis entree. 

9.00 - 16.00 uur | Theaterzaal Het Klooster

Static show
Oude legervoertuigen waaronder een werkplaatswagen, een tank en een 
Rode Kruisauto die ook dienst doet als foodtruck. Iedereen is welkom voor 
gratis donut, limonade of koffie (tot 16.00 uur). Vanaf 17.00 uur is er een friet-
kraam en een Vietnamese loempiakraam in het Park.

10.00 - 22.00 uur | Park

Uitreiking prijsvraag Lions Club 
Internationale actie voor basisschoolleerlingen voor het ontwerpen van een 
Peace Poster. Uit de ontvangen inzendingen wordt een winnaar gekozen. 
Deze dingt mee naar een reis naar Amerika. 

12.00 uur | Kiosk Park

Display door Screaming Ducks
De ‘Screaming Ducks Living History Association’ bestaat uit een hechte vrien-
dengroep die hun voorliefde voor WW2-voertuigen, uitrusting en uniformen 
van de Amerikaanse Paratroopers niet onder stoelen of banken steekt.

15.00 uur | Park

Ophalen bevrijdingsvuur
Vanuit Nuenen vertrekt een kolonne (een samenwerking tussen Wheels en 
TourClub Nuenen) van oude voertuigen en fietsers naar Eindhoven om daar 
het bevrijdingsvuur op te halen.

17.15 uur | (vuuroverdracht in Eindhoven om 18.00 uur)

Onthulling van de bevrijdingsboom
Burgemeester Houben onthult in het Park een speciale boom: de ‘Gingkgo 
Biloba’. Deze boom van de hoop was de eerste boom die weer opbloeide na 
de bom op Hiroshima.

18.15 uur | Park

75 JAAR LEVEN IN VRIJHEID,  
75 JAAR BEVRIJD
Leven in vrijheid is voor ons zo vanzelfsprekend. Maar dit 
is op vele plekken in de wereld niet zo en ook onze ouders 
en grootouders hebben geleefd onder het juk van de bezet-
ting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig waren er 
vrije landen in de wereld die hun soldaten zonden om ‘ons’ 
75 jaar geleden te bevrijden. Daartoe werd hard gevochten 
en lieten velen het leven. Ook in en rondom Nuenen. Vrij-
heid is zo belangrijk dat ieder jaar wordt stilgestaan bij het 
offer dat door velen is gebracht om deze ook naar Nuenen 
te brengen.

75 jaar vrijheid wordt dit jaar gevierd met een mooi pro-
gramma dat een ruime week duurt en tal van activiteiten 
kent. Alle betrokken organisaties en de gemeente Nuenen 
hopen op een mooie en sfeervolle herdenking van onze be-
vrijding. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn 
want de bevrijding vier je samen. 

75 JAAR BEVRIJDING
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

SFEERVOL PARK
Vrijdagavond 20 september wordt rondom het Park sfeervolle verlichting 
aangebracht. Dit wordt in het Park aangevuld met zo’n 1.800 door de ge-
meente beschikbaar gestelde LED-kaarsjes die via de basisscholen wor-
den uitgereikt. Het is de bedoeling op deze avond zoveel mogelijk kinde-
ren en volwassenen met vlaggen en lichtjes in het Park  bij elkaar te krij-
gen. Tevens wordt het Park met parachutes door spotjes eronder verlicht.

Afsluiting Park
In verband met de activiteiten in en rondom het Park zal de straat Park 
afgeloten worden ter hoogte van Het Kloosterpad en Vincent van 
Goghstraat, richting het Park.

Vanaf ca. 20.00 uur | Park

Vrijheid en veiligheid zijn niet vanzelf-
sprekend. Daarvoor worden (slacht)offers 
gebracht. Wij, Noël Dekkers en Hedayet 
Bunyad, twee jonge veteranen uit Nuenen 
met een totaal verschillende achtergrond 
zowel militair als etnisch, hebben elkaar 
ontmoet en gevonden tijdens de jaarlijkse 
bevrijdingsherdenking in Nuenen. 
 Sindsdien is er regelmatig contact om-
trent problemen, waar wij als veteranen 
tegen aan lopen na onze militaire carrière 
in de huidige samenleving.
 Graag zouden wij een oproep doen aan 
alle veteranen (jong en oud) zich aan te 
sluiten bij de groep veteranen die elk jaar 
op deze memorabele dag verzamelen in Het 
Klooster, dit jaar op vrijdag 20 september .

Hopende op jullie komst,
Noël en Hedayet

OPROEP AAN VETERANEN

Zondag 15 september -  Hikspoorsbrug
Deze brug op Soeterbeek tussen Nuenen en Eckart, is op 21 september 1984 officieel omgedoopt tot de 
Willem Hikspoorsbrug, de tuinman van Soeterbeek. Want als in 1944 Duitse tanks van de 107de Panzerbri-
gade via de brug de Dommel over willen richting Eindhoven/Son, vertelde Willem dat de brug daar te zwak 
voor was. De Duitsers moesten rechtsomkeer maken.
 Terwijl de tuinman met de Duitsers stond te praten, arriveerde de jonge Jhr. J. Smits van Oyen, die in 
Eindhoven naar de intocht van de geallieerden was wezen kijken. Omdat hij een fototoestel bij zich had en 
foto's wilde maken, zagen de Duitsers hem voor een spion aan en wilden ze hem als gijzelaar meenemen. 
Dank zij tuinman Hikspoors kon hij echter ontsnappen. Aldus het verhaal.

De Willem Hikspoorsbrug met de 
oude en huidige herinneringstekst

DOORTOCHT 
LIBERATION 

TASK FORCE (LTF) 

OPHALEN 
BEVRIJDINGS-
VUUR
Vanuit Nuenen vertrekt een ko-
lonne (een samenwerking tussen 
Wheels en TourClub Nuenen) van 
oude voertuigen en fietsers naar 
Eindhoven om daar het bevrij-
dingsvuur op te halen.

Vrijdag 20 september.
17.15 uur | (vuuroverdracht in 
Eindhoven om 18.00 uur)

 

 

PROGRAMMA

  

Sfeervol Park. Vrijdag 20 september, vanaf ca. 20.00 uur | Park

Dinsdag 17 september
De stop in Nuenen is ongeveer van 11.30 tot 13.00 uur

 | Park (t.h.v. Het Klooster)



Herdenking oorlogsslachtoffers 

18.30 uur | Heilige Clemenskerk Nuenen

Bevrijdingsceremonie Het Klooster
Burgemeester en jeugdburgemeester ontsteken het bevrijdingsvuur, geven 
een speech en leggen kransen bij Het Klooster (deze kransen krijgen daarna 
een plek bij het monument). 

19.00 - 20.00 uur | Het Klooster (bordes)

Bevrijdingsritten
Na afloop van de ceremonie vangen de bevrijdingsritten aan, deze duren 
ongeveer een kwartier. De gratis tickets zijn verkrijgbaar in nabijheid van 
de kiosk (vol=vol).

19.50 - 20.00 uur | Park

 Sfeervol Park
Rondom het Park wordt sfeervolle verlichting aangebracht. Dit wordt in het 
Park aangevuld met zo’n 1.800 door de gemeente beschikbaar gestelde LED-
kaarsjes. Deze kaarsjes worden via de basisschool uitgereikt.

Vanaf ca. 20.00 uur | Park

75 jaar muziek
DJ Daan draait muziek uit 75 jaar muziekgeschiedenis. 

20.00 uur | Kiosk Park

ZATERDAG 21 SEPTEMBER

‘… Aber ich kann nicht anders’
Muzikale vertelling over het burgemeestersverzet in Zuidoost-Brabant tij-
dens de bezetting. De nog jonge Nuenense burgemeester Van Rijckevorsel 
komt voor steeds grotere dilemma’s te staan, waarbij leven en dood steeds 
dichter bij elkaar liggen. De emotie loopt op, de muziek wordt dreigend. 
Persoonlijke veiligheid en belang van de gemeente zijn in het geding... Wat 
zou jij doen? Vertelling door Hans Vervuurt. Muziek, organisatie en kaart-
verkoop door Brassband Nuenen (brassbandnuenen.nl).

20.00 uur | Theaterzaal Het Klooster

ZONDAG 22 SEPTEMBER

Bevrijdingsconcert
Bevrijdingsconcert door het Gerwens Muziekkorps, het Nuenens Mannen-
koor, Zanggroep Midòre en William Kersten. 

15.00 - 17.00 uur | Theaterzaal Het Klooster.  Het concert is ook live te 
volgen op groot scherm op het Rabobankplein Het Klooster.

‘Het Atelier’
Voorstelling door De Lindespelers. Dit stuk van Jean-Claude Grumberg 
speelt zich af in één van de Parijse kleine naaiateliers die direct na de bevrij-
ding werden opgezet om de miljoenenbevolking weer van nieuwe kleren te 
voorzien. 

Meer info en kaartverkoop via www.lindespelers.nl

20.30 uur | Theaterzaal Het Klooster

HELE MAAND SEPTEMBER

Bezoek aan de onderduikzolder in Nune Ville, Berg 24 Nuenen
De Joodse Jaap van Cleef zat 2,5 jaar ondergedoken op een dienstbodeka-
mer in het 19-eeuwse huis Nune Ville. Deze kamer is nog intact. Rondleidin-
gen voor belangstellenden. 

Meer info: www.salonnuneville.nl

75 JAAR BEVRIJDING
NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN 

BEVRIJDINGSCONCERT
Op zondagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur is er een groots Bevrijdings-
concert waaraan deelnemen: Het Gerwens Muziekkorps, Het Nuenens 
Mannekoor, Zanggroep Midòre, een combo en William Kersten.
 Voor de pauze is het thema Oorlog, met bijvoorbeeld muziek uit de 
musical Miss Saigon en The story of Anne Frank (vioolsolo van Jasmijn 
van Wijnen). Na de pauze wordt de sfeer lichtvoetiger: het thema is dan 
Bevrijding in de ruimste zin van het woord. Orkest, koren en combo la-
ten werken horen als Ode an die Freude en de Jupiterhymne, maar 
swingen ook met liedjes van Cole Porter, Andrew Sisters, Frank Sinatra, 
The Beatles en Thé Lau. Een speciale rol is hierbij weggelegd voor pro-
fessioneel zanger William Kersten die onder andere heeft opgetreden 
als leadzanger bij de Top 2000 Live Band.

De toegang is gratis. Om 14.30 uur gaat de deur van de theaterzaal 
open. Indien de zaal vol is, is er de mogelijkheid om het concert live te 
volgen op een groot scherm op het Rabobankplein.

Zondagavond 22 september

HET ATELIER 
Het toneelstuk van de bekroonde schrijver Jean-Claude Grumberg 
werd in mei 2019 maar liefst zeven keer onder de regie van Martin 
Bergmeijer voor uitverkochte zalen gespeeld. Reden voor een reprise 
van het boeiende stuk, in het kader van de bevrijdingsherdenking.

Een indringend thema, waardoor dit stuk eigenlijk nog steeds actueel 
is, betreft het  eeuwenoude probleem van de achterblijvers bij oorlo-
gen, die  na afloop (vaak vergeefs) wachten op de terugkeer van win-
naars en verliezers.

Kaarten zijn voorafgaand aan de voorstelling ook aan de zaal beschik-
baar. Meer info en kaartverkoop via www.lindespelers.nl

20.30 uur  | Theaterzaal Het Klooster.

Gemeente Nuenen 
Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Deze pagina’s zijn mogelijk gemaakt door:

BEVRIJDINGSRITTEN
Vrijdag 20 september
19.50 - 20.00 uur | Park

Hele maand september

ONDERDUIK-
ZOLDER  
NUNE VILLE
Bezoek aan de onderduikzolder 
in Nune Ville, Berg 24 Nuenen

Meer info: 
www.salonnuneville.nl

‘… ABER ICH 
KANN NICHT 
ANDERS’
Zaterdag 21 sepember
20.00 uur | Theaterzaal Het Klooster

Wheels. Vrijdag 20 sepember. 

 

Screaming Ducks Vrijdag 20 sepember. 15.00 uur | Park

Static show. Vrijdag 20 sepember. 10.00 - 22.00 uur | Park

Sfeervol Park. Vrijdag 20 september, vanaf ca. 20.00 uur | Park
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Expositie werk cursisten 
Atelier Van Gogh 
In de maand september exposeren de cursisten van het Atelier Van Gogh 
hun werk in Het Klooster te Nuenen. De schilderijen en tekeningen variëren 
van portretten, modellen, landschappen tot stillevens en abstract werk. 

De kwaliteit van de schilderijen en te-
keningen ontstijgt duidelijk het niveau 
van het huiselijk hobbyisme dat we he-
laas nog wel eens zien. Aan het werk is 
goed te zien hoe de verschillende do-
centen werken met hun cursisten. Via 
verschillende opdrachten en thema’s 
tot en het leren van de basisprincipes 
van het tekenen en schilderen. Maar 
niet alleen de variëteit aan cursusaan-
pak trekt de aandacht. Naast de los-
heid van het schilderen en kleurge-
bruik, zien we ook dat de cursisten op 
het technische vlak hun kunsten laten 
zien. De onderwerpen staan goed in 
het vlak, het perspectief is goed en het 
gebruik van licht-donker en composi-
tie is opvallend. 
Al met al een mooie expositie die goed 
laat zien dat het voormalige CAN een 
waardige opvolger heeft met het bre-
de cursusaanbod van het Atelier Van 
Gogh. Elk na- en voorjaar worden de 
werken van de cursisten geëxposeerd. 

 In september starten weer de cursus-
sen van het Atelier Van Gogh. Uit het 
aanbod kan gekozen worden uit cur-
sussen voor beginners, gevorderden, 
model, portret, landschap, abstract en 
fotografie. 
Meer informatie vindt u op de website: 
www.ateliervangogh.nl. Wellicht ex-
poseert u volgend jaar ook in Het 
Klooster! 

Nieuwe schildercursus   
Atelier Van Gogh
“Ik doe altijd wat ik nog niet kan om zo te leren hoe ik het moet doen”. Een 
mooie uitspraak van Vincent van Gogh. Begin gewoon met dingen die je nog 
niet kunt en leer hoe je het moet doen. Daarom start donderdag 26 septem-
ber weer een inspirerende schildercursus bij het Atelier Van Gogh. Deze cur-
sus voor beginners en gevorderden wordt gegeven in Het Klooster te Nue-
nen door de Eindhovense kunstenaar Jacques van Erven. 

dereen wordt persoonlijk op zijn eigen 
niveau begeleid. Erg leerzaam is het te 
zien hoe een ander iets verbeeldt. Dit 
alles in een ontspannen en inspireren-
de sfeer. Via de website van Atelier Van 
Gogh kan men zich aanmelden of 
rechtstreeks bij Jacques van Erven: jac-
ques@jvanerven.nl of
www.ateliervangogh.nl

Meerdere invalshoeken van het schil-
deren komen in de vorm van ‘opdrach-
ten’ aan bod. Werken naar de waarne-
ming (bijv. stilleven), gebruikmakend 
van foto’s, maar ook de fantasie. Ook 
wordt aandacht besteed aan de mate-
riaalbehandeling. Dik, dun, glaceren, 
tamponneren, collage etc. etc. Men 
werkt aan dezelfde opdracht, maar ie-

Is oorlogsdank respectloos weggegooid?
Voor mij ligt een gele gemeentegids 1978 en daarin lees ik: “In de hal van de hoofdbouw 
van het gemeentehuis bevinden zich een viertal gebrandschilderde glas in lood ramen, in 
1950 ontworpen en vervaardigd door de plaatselijke kunstenaar/glazenier Hugo Brou-
wer, die aangeboden zijn door gerepatrieerden aan de BURGERIJ van Nuenen c.a. als dank 
voor gastvrijheid bij hun terugkeer uit Duitsland in april/juni 1945”.
Destijds een mooie geste van een aantal oorlogsgetroffenen die enkele maanden in Nue-
nen op adem konden komen alvorens weer terug te keren naar hun woonplaats waar zij 
eerder gedwongen vertrokken waren onder het juk van de vijand.
Zo hoorde ik op 13 augustus 1992 nog van een bejaarde inwoner van Capelle a/d IJssel dat 
hij te voet vanuit Hamburg naar Nederland was teruggelopen, in Nuenen was terecht ge-
komen en dat hij na de oorlog geld had bijgedragen voor een geschenk aan de burgers 
van Nuenen om daarmee een welgemeende dank uit te drukken.
Geld, bijgedragen uit waarschijnlijk een toen zeer krappe naoorlogse beurs. Hulde!
Zij vormden een comité en aan Hugo Brouwer werd de opdracht verstrekt - als dank - een 
‘blijvend ‘ aandenken te ontwerpen. En het kwam er.
In eerste instantie een drietal ramen in het toenmalige gemeentehuis aan de Berg 29. De 
gemeente Nuenen c.a. werd gesymboliseerd in het middelste raam met twee vlaggen en 
een korenschoof. De vlaggen verwezen naar ‘de vrijheid’ die de gerepatrieerden in Nuenen 
hervonden en de korenschoof naar het hartelijk en overvloedig onthaal. Op een schild 
stond de tekst: Aangeboden door gerepatrieerden als dank voor de betoonde gastvrijheid 
bij hun terugkeer uit Duitsland, aan de burgerij van Nuenen c.a. April-juni1945.
Het linker en het rechterraam symboliseerden de gerepatrieerden zelf, op hun tocht uit 
Duitsland en hun oorlogsverschrikkingen. 
Bij de verhuizing in 1953 van het gemeentehuis naar de villa aan de Papenvoort bleek er in 
de trappenhal ruimte te zijn voor 4 ramen en werd Hugo Brouwer de opdracht verstrekt 
één raam bij te ontwerpen. In dit 4e raam zien wij een vrouwenfiguur met brood, druiven 
en een waterkan. Ook werden boven de 4 ramen Nuenense monumenten verbeeld.
Een symbool van dankbaarheid aan Nuenen. Aan onze Nuenense ouders van toen. En die 
blijk van dankbaarheid is nu plotseling zonder nadenken en enig gevoel van respect uit de 
trappenhal van het gemeentehuis verwijderd. De ramen zijn gesloopt, de geschiedenis 
van de gerepatrieerden is ineens weggegooid. Juist nu, nu de gemeente Nuenen zich dezer 
dagen zo wil profileren met zijn oorlogsverleden.
Dom en respectloos voor de schenkers maar ook voor de Nuenense inwoners die toen die 
dank bewerkstelligden door hun goedheid. Respectloos ten opzichte van Hugo Brouwer.
Dit kun je toch niet maken! Heeft het gemeentebestuur, hebben de ambtenaren van nu 
geen weet van de Nuenense geschiedenis? Voor het gemeentearchief heb ik deze geschie-
denis ooit samengevat in een dik dossier. Wie had dit sloopidee? Wie heeft hier klakkeloos 
toestemming voor gegeven?
Waar zijn de ramen gebleven? Liggen ze ergens in een glasbak? Staan ze hopelijk toch nog 
ergens in een hok of op zolder? Dit laatste hoop ik. Dan zijn ze er in elk geval nog en kan 
het gemeentebestuur ook deze ongehoorde en gevoelloze blunder zeer snel herstellen en 
de ramen weer een ‘ereplaats’ geven die de gerepatrieerden, Hugo Brouwer en de Nuene-
naren als weldoeners van toen, OOK NU NOG verdienen.

Ton de Brouwer, Ruiterweg 6, Nuenen 

Vuildumpingen bij de Hongerman - 
Ratten als gevolg
Afgelopen week was het weer raak bij de containers bij de Hongerman. Hoewel bijna ie-
dereen de verschillende containers heel netjes vult, zijn er toch nog enkele mensen die er 
een zootje van maken. De foto's tonen hoe het niet moet.
Ik heb helaas ook een bruine rat zien oversteken van de containers naar het Puyven.
Hierbij een oproep aan de mensen met het afwijkende gedrag: "Breng het restafval naar 
de milieustraat". Het volmondige "Bedankt" op de containers van ‘Het Goed’ is dan voor ie-
dereen bedoeld.

Daan Vossebeld, Molvense Erven 82, 5672 HM Nuenen

Bestuurder gezocht na ongeval met kind 
op Gerwenseweg
Op woensdagmiddag 4 september fietste onze zoon Waldemar van 13 door de regen van 
Nuenen naar Gerwen. Tussen tien over half vijf en vijf uur stak hij in Gerwen de Gerwense-
weg over via de speciale fietsoversteekplaats ter hoogte van nummer 14. Bij het overste-
ken is hij geschept door een auto die kwam rijden uit Gerwen in de richting Nuenen. Het 
gaat om een witte of grijze personenauto. Waldemar heeft op de motorkap gelegen, te-
gen de voorruit. Zijn fiets lag 12 meter verder. De bestuurder van de auto is gelukkig uitge-
stapt en ze heeft onze zoon gevraagd hoe het ging. Volgens hem was het een wat oudere 
mevrouw met licht wit of grijs haar. Hij zei dat het wel weer ging. De mevrouw zei dat hij 
zich maar moest melden als er nog iets was en ze is vervolgens verder gereden. Er zijn he-
laas geen telefoonnummers, adressen of namen uitgewisseld. We begrijpen goed dat dit 
door de schrik en de hectiek van het moment vergeten is.
Gelukkig gaat het goed met Waldemar. Op twee tanden door de lip en wat blauwe plek-
ken na lijkt hij er fysiek niet veel aan over gehouden te hebben. Hij is erg geschrokken. En 
verdrietig over het verlies van zijn mooie mountainbike. Als wij naar zijn fiets kijken, reali-
seren we ons ook goed dat dit heel anders af had kunnen lopen. Zijn fiets ziet eruit alsof er 
een olifant op is gaan zitten.
Graag komen wij in contact met de bestuurder van deze auto, zodat we het een en ander 
netjes kunnen afwikkelen. Bent u of kent u iemand die betrokken was bij het ongeval op 4 
september met onze zoon? Meld u zich alstublieft! Wij zijn bereikbaar via tel. 06-14158 304.

De ouders van Waldemar, Sander en Leonoor, Laar 30, Gerwen
  

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brievenCultuur Overdag 
en het drama  
van een oorlog
Op dinsdag 17 september spelen Lizet 
van Beek en John Nuyten in De Water-
mole n van Opwetten de indrukwek-
kende voorstelling Stemmen uit de 
Loopgraven (aanvang: 14.30 uur).
In deze regio wordt de komende we-
ken stilgestaan bij 75 jaar bevrijding 
en wat deze ons heeft gebracht. On-
ontkoombaar is het om daarbij ook te 
denken aan het vele leed tijdens die 
oorlog.
Dat emoties en verlangens van men-
sen tijdens een oorlog universeel zijn, 
wordt invoelbaar gemaakt door Lizet 
van Beek en John Nuyten. In hun mul-
timedia voorstelling klinken de stem-
men van negen soldaat-dichters uit de 
Eerste Wereldoorlog. Men leert hen 
kennen door gedichten die Franse, En-
gelse en Duitse soldaten hebben ge-
schreven tijdens hun leven aan het 
front en in de loopgraven, wachtend 
op een brief van hun geliefde, tijdens 
een rit met een van de eerste automo-
bielen langs de frontlijn, over de zang 
van vogels tijdens een ochtendpa-
trouille, over het verschil tussen vriend 
en vijand beseffend dat voor de dood 
iedereen gelijk is.
De musici hebben de gedichten op 
muziek gezet. Lizet zingt de liedjes als 
brieven die de Franse, Engelse en Duit-
se vrouwen aan het thuisfront kregen 
bezorgd. De liedjes worden ingeleid 
met een korte uitleg over de dichter en 
de achtergrond van het gedicht. 
Eerder speelde Lizet van Beek voor 
Cultuur Overdag met veel succes de 
mini-opera ‘Carmen’.
Meer informatie over de voorstelling 
(inclusief een preview) is te vinden op 
de website. Toegangskaarten à € 12,50 
zijn te koop via de ticketwebshop van 
Cultuur Overdag, op werkdagen tij-
dens kantooruren aan de balie van Het 
Klooster en, indien niet uitverkocht, op 
17 september vanaf 14.00 uur bij De 
Watermolen van Opwetten.
Deze week, op donderdag 12 septem-
ber, wordt in Het Klooster de film ‘What 
will people say’ vertoond (aanvang 
10.30 uur). Informatie over deze film is 
te vinden op www.cultuuroverdag.nl

IVN Nazomer-
wandeling
Het IVN Nuenen nodigt u uit voor een 
wandeling langs de Dommel en door 
de Boktse Beemden op zondag 15 sep-
tember. Wij kijken in dit verrassend ge-
bied naar de eerste tekenen van de 
herfst, de paddenstoelen, de nabloei 
van planten en hun zaden. Misschien 
zien we wel ganzen trekken.

Ook benieuwd naar wat dit seizoen 
ons biedt. Ga dan met ons mee.
Wij vertrekken om 14.00 uur per fiets 
vanaf Het Klooster in Nuenen. De wan-
deling start om 14.30 uur bij de ‘Piet 
Rendersbrug’ bij de oude toren in Ne-
derwetten, en duurt ongeveer 1,5 uur.
Het gebied kan nat zijn, waterdicht 
schoeisel wordt aangeraden.
 

Vincent van Gogh Photo Award maakt 50 beste foto’s bekend 

Wie wordt de winnaar? 
De Vincent van Gogh Photo Award heeft de beste 50 foto’s bekendgemaakt 
die van 20 september tot en met 6 oktober in het centrum van Nuenen te be-
wonderen zijn tijdens een open lucht expositie. Onder deze selectie bevindt 
zich ook de uiteindelijke winnaar. Die krijgt naast eeuwige roem, ook een 
geldprijs van 1000 euro. Op 20 september wordt de expositie geopend en 
de winnaar bekend gemaakt. Tevens zal de winnaar van de studentenwed-
strijd bekend gemaakt worden. 

verrast door de hoge kwaliteit van de 
inzendingen. ‘Face of the World’ is door 
de ogen van Vincent Van Gogh op een 
eigentijdse wijze gefotografeerd. B e-
kijk de beste 50 foto’s en alles over de 
expositie op www.vincentvangogh-
photoaward.com 

Tot 1 juli was het mogelijk om deel te 
nemen aan deze wedstrijd. Ruim 600 
foto’s zijn ingestuurd door zo’n 250 fo-
tografen uit meer dan 70 landen we-
reldwijd. Alle foto’s, ook de 50 genomi-
neerden, zijn op de website te bewon-
deren. Rotary Nuenen, die deze wed-
strijd en expositie voor de tweede keer 
organiseert, is zeer verheugd over de 
grote belangstelling. De opbrengst 
gaat naar verschillende goede doelen, 
waaronder het Wereld Natuur Fonds. 
Een deskundige jury heeft de taak op 
zich genomen om de beste foto’s te se-
lecteren. Milou Halbesma (directie Van 
Gogh Museum), Peter Verver (docent 
fotografie St Lucas), Jac Mostert (Foto-
bond) en de fotografen Brendan de 
Clercq en John Geven hebben zitting 
in deze jury. Ook zij zijn aangenaam 

Tot 1 juli was het mogelijk om deel te 
nemen aan deze wedstrijd. Ruim 600 
foto’s zijn ingestuurd door zo’n 250 fo-
tografen uit meer dan 70 landen we-
reldwijd. Alle foto’s, ook de 50 genomi-
neerden, zijn op de website te bewon-
deren. Rotary Nuenen, die deze wed-
strijd en expositie voor de tweede keer 
organiseert, is zeer verheugd over de 
grote belangstelling. De opbrengst 
gaat naar verschillende goede doelen, 

Een deskundige jury heeft de taak op 
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Ondersteunings-
groep Dementie 
Voor mantelzorgers organiseert de LE-
Vgroep weer een training ‘omgaan met 
dementie’. Er komen steeds meer men-
sen met de diagnose dementie in de 
samenleving. Op dit moment hebben 
zo’n 270.000 landgenoten de diagno-
se. Over 20 jaar zijn dat er ongeveer 
twee keer zoveel. Weet jij hoe daarmee 
om te gaan? 
De ondersteuningsgroep is bedoeld 
voor familieleden en mantelzorgers 
van mensen met dementie. 
Wie de zorg heeft voor iemand met de 
ziekte dementie kampt regelmatig 
met vragen en twijfels. Bij de onder-
steuningsgroep worden die ervarin-
gen gedeeld, wordt informatie over 
dementie verstrekt en worden tips en 
handvatten gegeven voor het omgaan 
met mensen met dementie.  
Er zijn 8 bijeenkomsten van 2 uur, deel-
name is kosteloos. Het aantal deelne-
mers is minimaal 8, maximaal 12. De 
trainingsdata zijn op maandag van 
13.30 uur tot 15.30 uur, van 7 oktober 
t/m 25 november. De locatie is Aardap-
peletersteegje 3 in Nuenen.
De training wordt gegeven door een in 
dementie gespecialiseerde verpleeg-
kundige van Zuidzorg en een mede-
werker van de LEVgroep. 
Informatie: hans.vankleef@levgroep.
nl, tel. 06 40730799 of u kunt zich aan-
melden bij de mantelzorgconsulent 
op de Berg 22 Nuenen, telefoon 040-
2831675. Inschrijven voor de training 
kan via de website van de LEVgroep 
via: https://www.lerenmetlev.nl/zin-
zicht/default.asp?training=2 zicht/default.asp?training=2 

Koningschieten, Teerdag, 
Koningsdag en 2 Jubilarissen
Zaterdag 14 en zondag15 september zijn drukke dagen voor het H. Kruisgil-
de uit Gerwen. Op 14 september viert het gilde de jaarlijkse teerdag, het is 
dan feest van de Kruisverhe�  ng, de patroonsdag van het Gilde. Om 10 uur 
komen de gildebroeders en -zusters bij Den Schutsherd samen om deze dag 
te beginnen, maar niet voordat Gildenheer Pastoor Vossenaar traditioneel 
een openingsgebed uitgesproken heeft. De gildebroeders en -zusters gaan 
naar binnen om te genieten van een goed voorziene Gerwense ko�  etafel 
met de traditionele warme worst en kouwe ribben.

Huldiging 2 Jubilarissen
Ruim 60 jaar geleden werd onze Ere 
Hoofdman Piet van den Berk door zijn 
broer Martien, Hoofdman van het gil-
de, gevraagd of hij vendelier wilde 
worden bij het gilde. Dat leek hem wel 
iets en hij ging in de leer bij Jan de 
Louw, een gerenommeerd vendelier in 
kring Kempenland. Op gildedagen was 
Piet actief bij het groepsvendelen en 
ook bij het individuele vendelen heeft 
hij diverse klasse-schildje kunnen win-
nen. Piet maar ook zijn vrouw zijn altijd 
zeer actief geweest bij het Gilde.
Frans Bunthof, 40 jaar gildebroeder en 
een actief verenigingsmens, daarom 
iemand met veel ervaring, had al vele 
jaren samengewerkt als carnavalsmens 
met het Gilde en wilde graag als gilde-
broeder samenwerken bij het gilde.
Samen zullen deze twee heren, met 
hart en ziel bezielde gildebroeders, ge-
huldigd worden. Vanaf ca. 14.30 uur 
wordt de Jubilarissen een receptie 
aangeboden en is er gelegenheid om 
hen te feliciteren.
Samen met de nieuwe koning zullen 
zij aan de receptietafel plaatsnemen, 
en afgesproken is dat er op de tafel een 
mandje staat waar een geldelijke gift 
in gedaan kan worden. Deze gift zal 
gegeven worden aan Zr Bonnie, zij 
werkt al een leven lang aan de ontwik-
keling van de bevolking. 

Daarna gaat men zich voorbereiden 
op het koning schieten, wedden-
schappen zijn afgesloten en alle deel-
nemers weten zeker dat zij de nieuwe 
koning zullen worden. Maar om alles 
goed te laten verlopen trekt het gilde 
3x rond de schutsboom om een eerlijk 
en sportief koningschieten af te sme-
ken. Het laatste stukje houten vogel 
moet vallen en hij die daarvoor verant-
woordelijk is, mag zich een jaar ‘ko-
ning’ noemen.
De koning treedt binnen en met een 
pul Gerwens Gildebier word de nieuwe 
koning toegezongen. De horeca in 
Gerwen wordt bezocht door het Gilde 
om de nieuwe koning te presenteren. 
Hierna gaat het gilde weer terug naar 
de Schutsherd voor de warme maaltijd.
 
Zondag 15 september koningsdag 
De nieuwe koning en jubilarissen wor-
den op De Bogert om 10 uur opge-
haald om gezamenlijk naar de kerk te 
gaan waar om 11.00 uur de gildenmis 
Missa Fraternica opgedragen wordt 
door de Gildeheer.
Na de mis zal de vaandrig van het gilde 
de eed van trouw hernieuwen aan het 
geestelijk gezag. Het gilde trekt op 
naar de Schutsherd waar broodjes en 
koffie klaar staat voor de gildebroe-
ders en zusters en genodigden.
 

Piet van den Berk

Frans Bunthof Thijs van den Biggelaar RU en 
Monique van Heesch-Toirkens RU
uitvaartverzorgers Nuenen c.a. en 

Geldrop-MierloGeldrop-Mierlo

www.vdstappen.nl  |  040 284 1550In samenwerking met Yarden

ADVERTORIAL

Wat kan er nog wél bij een afscheid met iemand met dementie?
Op zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met de jaarlijkse 
internationale aandacht voor deze ziekte en alle gevolgen. Gelukkig zijn er vele 
onderzoeken gedaan en verbeterplannen ingezet en komen we steeds meer 
te weten hoe we mensen met dementie en hun naasten beter kunnen helpen. 
Zo toonde een recent verbeterplan van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport aan, dat er meer hulp nodig is in de laatste fase van dementie 
bij rouw en verlies. En daar sluiten wij ons bij aan.

Dementievriendelijke uitvaart
Onze uitvaartverzorgster Monique 
van Heesch-Toirkens heeft na het 
behalen van het Certificaat Dementie-
vriendelijke uitvaartverzorger diverse 
uitvaarten mogen verzorgen waarbij 
iemand met dementie aanwezig was. 
Zij ziet vaak dat de familie twijfelt 
of iemand met dementie mee kan 
naar het afscheid. Men is bezorgd 
dat het afscheid onbedoeld wordt 
verstoord door onrustig gedrag. Erva-
ring leert ons dat dat niet zo hoeft 
te zijn en dat het juist heel mooi kan 
zijn als iemand met dementie ook 
afscheid kan nemen van een dierbare. 
Achteraf zijn de nabestaanden vaak 
tevreden dat men tóch heeft gekozen 
voor wat wel kon.

Wat kan er nog wél?
Hoewel bij ons elke uitvaart al maat-
werk is, is dit afscheid zo mogelijk nog 
meer afgestemd op de mogelijkheden 
van de naaste met dementie en de 
wensen van de familie. Er is nooit 
sprake van een vast protocol, maar we 
beoordelen samen met familie en/of 
zorgmedewerkers bij elk detail wat wel zorgmedewerkers bij elk detail wat wel 
of niet past. Het is wellicht goed mogeof niet past. Het is wellicht goed moge-
lijk dat uw naaste met dementie een lijk dat uw naaste met dementie een 

gedeelte van, of het gehele afscheid, 
bijwoont, in de beschermende nabij-
heid van dierbaren en eventueel een 
vertrouwde zorgmedewerker. De 
uitvaart kunnen we aanpassen met 
passende muziek, teksten of foto’s, die 
uw naaste mogelijk nog aanspreken.

De kans om afscheid te nemen
Hoe moeilijk het soms ook lijkt, het is 
vaak meer dan de moeite waard om 
iemand met dementie te betrekken bij 
een afscheid. Wij vinden dat iedereen 
de kans moet krijgen om afscheid te 
nemen, als het nog enigszins binnen 
de mogelijkheden ligt. Wij helpen daar 
heel graag bij. 

Contact
Mocht u nu reeds vragen hebben, dan 
kunt u geheel verblijvend contact met 
ons opnemen. Onze dementievriende-
lijke uitvaartverzorgster staat u graag 
te woord.

Nuenen Digisterker
Steeds meer overheidsinstanties vragen (of eisen) om online, via de compu-
ter dus, contact met hen op te nemen. In veel gevallen moet hierbij gebruik 
gemaakt worden van een persoonlijke DigiD-code.

Dommeldal legt uit wat het landelijke 
project Digisterker inhoudt en wat de 
rol van de bibliotheek hierin is.
SeniorWeb docent Wil Veugelers legt 
uit wat de cursus ‘Werken met de e-
overheid’ behelst, waar je allemaal een 
DigiD voor nodig hebt en welke over-
heidswebsites er in de cursus behan-
deld worden.

Dankzij de bijdragen van gemeente 
Nuenen, bibliotheek Dommeldal en 
SeniorWeb Nuenen kan de cursus 
‘Werken met de e-overheid’ komend 
seizoen gratis aan inwoners van Nue-
nen aangeboden worden.

Het zijn niet alleen de bekende web-
sites van de rijksoverheid (belasting-
dienst, toeslagen.nl, CBR) en van de 
gemeente (nuenen.nl), maar ook een 
groeiend aantal andere bedrijven, zo-
als verzekeringen en zorginstanties, 
vragen op hun sites in te loggen met 
een DigiD.
Het is gebleken dat er bij Nuenense se-
nioren nog steeds een kennisachter-
stand op dit gebied bestaat. Vandaar 
dat SeniorWeb Nuenen, bibliotheek 
Dommeldal en gemeente Nuenen be-
sloten hebben om een project Nuenen 
Digisterker te starten.
Het doel van dit project is om via een 
publiciteitscampagne en het aanbie-
den van een cursus op dit vlak, Nue-
nense senioren voor te lichten en ver-
trouwd te maken met het gebruik van 
de diverse overheidswebsites en het 
gebruik van de DigiD.

De aftrap hiervoor zal plaatsvinden tij-
dens een voorlichtingsbijeenkomst op
donderdag 19 september om 10.30 
uur zaal Trefpunt van Senergiek in Het 
Klooster.
Tijdens de bijeenkomst komen de vol-
gende zaken aan de orde:
Vertegenwoordiger van de ouderen-
bonden (Gonnie Lucassen) opent de 
bijeenkomst.
Vertegenwoordiger van gemeente 
(wethouder Ralf Stultiëns) licht het be-
lang en de rol van de gemeente toe.
Vertegenwoordige van bibliotheek 

Sleutels gevonden
Er zijn sleutels gevonden in omgeving 
Weverstraat. Meer informatie, tel. 040-
2840506.

Scootmobieltraining
Veilig Verkeer Nederland afdeling Nuenen organiseert op vrijdagochtend 
13 september van 09.00 uur tot 12.00 uur een scootmobieltraining in de Jo 
van Dijkhof.

Zonnebloem-dag afdeling Nuenen met het thema: 

‘Er kan zoveel meer dan je denkt’
Deze activiteit wordt een maal per jaar gehouden. Dit maal werd deze Zon-
nebloem-dag gehouden op zaterdag 7 september. Op de uitnodiging voor 
de gasten en voor de vrijwilligers werd door velen gereageerd. Wij zouden 
deze dag bij John Geven Studio’s houden. Om 13.30 uur ging de zaal open. 
Vele gasten waren totaal verrast door deze prachtige aangeklede zaal. Ie-
dereen kreeg voor de dienst een lekker kopje ko�  e of thee. 

ven 6 kleine gedichten voorlas die van 
droefheid naar vrolijkheid gingen. 
Marlies vervolgde de dienst en sloot 
deze af met het geven van de zegen. 
De bestuurder van de A.C. bedankte 
daarna iedereen die aan deze dienst 
hadden meegeholpen en nodigde alle 
mensen uit voor nog een kopje koffie 
en thee met een lekker stukje appel-
taart. Terwijl de gasten heerlijk konden 
bijpraten werd hen daarna nog een 
drankje met een snackje aangeboden. 
Alle mensen hadden zichtbaar geno-
ten van deze fijne zonnebloem-mid-
dag en er volgden  veel complimentjes 
voor het geheel. 

De gasten en vrijwilligers werden wel-
kom geheten. Ook werd dominee Mar-
lies Schulz, het koortje van de Regen-
boogkerk en fam. De Graaff, die zoals 
iedere jaar voor de muzikale begelei-
ding zorgde, voorgesteld en welkom 
geheten. Ds. Marlies Schulz was dit jaar 
de voorganger voor de dienst. Zij ver-
telde in haar openingswoordje over 
haar werk als dominee. Nadat het koor 
een mooi lied had gezongen, vervolg-
de Marlies Schulz de dienst met een 
stukje Bijbeltekst aangevuld met een 
mooie overweging. Iedereen bleef 
aandachtig luisteren. Dat gold ook 
toen onze vrijwilliger Sjef van Griens-

The Old-timers  
in Het Klooster
Seniorenorkest The Old-timers geven 
zondag 15 september een concert-
middag in Het Klooster. The Old-timers 
is weliswaar een Nuenens orkest, maar 
de muzikanten komen niet alleen uit 
Nuenen maar ook uit een aantal om-
liggende plaatsen. Sinds de oprichting 
in 1996 organiseren The Old-timers elk 
jaar zo’n concertmiddag waar u naar 
gezellige live muziek kunt luisteren. 
Naast The Old-timers zelf treedt deze 
middag ook het Seniorenorkest Dom-
melvolk uit Sint Oedenrode op. 
U bent van harte welkom op zondag-
middag 15 september in ’t Klooster in 
Nuenen. De concertmiddag  begint om 
13.30 uur en de toegang is gratis. 
https://www.the-old-timers.nl

Bridge:    
van vierkaart hoog 
naar vijfkaart hoog
De meeste cursisten hebben leren brid-
gen met het vierkaart hoog systeem. 
Daar is helemaal niets mis mee en dat 
kun je altijd blijven spelen. Toch hoor ik 
regelmatig dat mensen willen over-
stappen naar systeem vijfkaart hoog. 
Om diegenen te helpen, heb ik een les-
brief gemaakt met uitleg waar je op 
moet letten als je overstapt. Ik ga 
groepjes van maximaal twaalf perso-
nen een middagje begeleiden om de 
overstap verantwoord te nemen. Dat 
doe ik op vrijdagmiddag van half drie 
tot vijf uur bij mij thuis. Ook voor men-
sen die het vijfkaart hoog systeem al 
spelen, maar zich soms onzeker voelen 
over de 1♣ opening, of die nog geen 
negatief doublet spelen, kan deze cur-
sus van 2,5 uur heel zinvol zijn.
Als je hiervoor belangstelling hebt, kun 
je je opgeven. Je krijgt dan de lesbrief 
toegestuurd. De bedoeling is dat je die 
zelf grondig bestudeert, zodat je die 
vrijdagmiddag vragen kunt stellen. 
Daarna gaan we praktisch aan de slag 
en na afloop krijg je oefenin gen, uitleg 
en oefenspellen opgestuurd, zodat je 
zelf regelmatig ook thuis kunt oefenen.

Vrijdag 13 september kan ik nog enke-
le mensen plaatsen. De volgende keer 
wordt vrijdag 25 oktober. Voor opgave 
of vragen aan Noortje van den Broek: 
mail noortje@messagedesign.nl of bel 
06 19419324.

In deze training komen de volgende 
onderwerpen aan de orde:  Opfrissen 
verkeersregels, bijzondere verrichtin-
gen op een oefenparcours en een 
straatrit in de omgeving.
Wit u meedoen? Geef u dan op via e-

mail of telefonisch. Aan de training zijn 
geen kosten verbonden. Veilig Verkeer 
Nederland Afdeling Nuenen c.a. Tel.: 
040 2833810. E-mail: VVN.Nuenen@
onsnet.nu. 
Internet: http://nuenen-ca.vvn.nl



LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

PUZZELHOEKWeek 37

Horizontaal: 1 pl. in Spanje 6 snibbig 11 scheepsvloer 12 ik 14 spil 16 ongevuld 
18 Ned. omroep 20 zie aldaar 21 baantje 23 kosten v.e. uitstapje 24 kloosterzuster 
25 blinde woede 27 de onbekende 28 uitroep van pijn 29 slepende ruzie 
30 pl. in Noord-Brabant 32 hechtlat 34 United States 35 als onder 37 reageerbuis 
40 verfplank 44 gein 46 van een 47 regeringsreglement 48 fossiel reptiel 50 boogbal 
51 veld 53 varkenshok 54 loofboom 55 aardhoogte 56 eerlijk 58 Frans lidwoord 
59 barenspijn 60 plat hoofddeksel 62 zich verlaten op 63 deel van Gelderland.59 barenspijn 60 plat hoofddeksel 62 zich verlaten op 63 deel van Gelderland.

Verticaal: Verticaal: 2 anno Domini 3 deel v.h. oor 4 zinken emmer 5 keelontsteking 6 staat in Amerika 2 anno Domini 3 deel v.h. oor 4 zinken emmer 5 keelontsteking 6 staat in Amerika 
7 uitdrukking 8 snelle trein 9 in opdracht 10 Eskimovaartuig 13 aansporen 15 optelling 7 uitdrukking 8 snelle trein 9 in opdracht 10 Eskimovaartuig 13 aansporen 15 optelling 
17 zwemvogel 19 staatsgreep 20 gek 22 bestuurbare slee 24 achterkant v.d. hals 17 zwemvogel 19 staatsgreep 20 gek 22 bestuurbare slee 24 achterkant v.d. hals 
26 ontplofbaar mengsel 29 hoogwater 31 loofboom 33 slangvormige vis 26 ontplofbaar mengsel 29 hoogwater 31 loofboom 33 slangvormige vis 
36 brede laan met bomen 37 Engels café 38 wild varken 39 tarten 40 pasklaar voorbereid 36 brede laan met bomen 37 Engels café 38 wild varken 39 tarten 40 pasklaar voorbereid 
41 deel v.e. opera 42 klapje 43 logement 45 godin v.d. dageraad 49 zandheuvel 41 deel v.e. opera 42 klapje 43 logement 45 godin v.d. dageraad 49 zandheuvel 
51 wilgentak 52 op het nippertje 55 moe 57 mannelijke hond 59 pers. vnw. 61 te weten.51 wilgentak 52 op het nippertje 55 moe 57 mannelijke hond 59 pers. vnw. 61 te weten.

C H L O O R B E R O E P
B R E T E L T IJ D V A K
I E T N I K P E N A S O
N P P E I S E R G J R
G E M A K L E T T R O E P
O E R A T O S L O E P S

M E T R O O N N E T
Z U N I E K T R E D E D
O M W E G A V E R E N T E
P A R I N H A M L H C
A R E N E T K A M D U O
S K E L E T A U P A I R

T R O O S T A N D E R S

6 9 8 4 2 7 5 1 3
2 3 4 9 5 1 7 8 6
1 5 7 8 6 3 9 2 4
5 6 3 7 1 8 2 4 9
7 2 9 3 4 5 1 6 8
8 4 1 2 9 6 3 5 7
9 8 6 5 3 2 4 7 1
3 1 2 6 7 4 8 9 5
4 7 5 1 8 9 6 3 2

Oplossingen wk 36
G O B M G F A R I G O T R E H

R A V A I N A N N U I T E I T

E P L L R S I O P T A T E R W

E P M S A E S R G I R U E L F

P E I L E S N E K R E W N I A

N L A A I D H T R T A C S K N

A B L A N U A C R A S O F E K

T O C F C I H N A A O N L I E

I O M H N L S K E L D A U R R

O M T V A M T T R G T I I K O

N E I T A R T E N E P O T G U

A E E A R T V U B V M L T I G

A X K D O E T N E O R G O E E

L J U D O K A E R E D L O P M

C A R A V A N T N L E D N O V

W A C H T G E L DW A C H T G E L D

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ADEPT
AFREIS
AKTEN
CANVAS
COUPURE
DOMINANTIE
DWERG
ELDERS
ESTHETISCH
GARDE
GIFTANDEN
GRIMMIG
INHOUDING
KRANIG
LETTERDIEFLETTERDIEF
LIAISONLIAISON
MAANDAGMAANDAG
MAARTMAART
MAISKORRELMAISKORREL
MIDVOORMIDVOOR
MINNETJESMINNETJES
MORELMOREL
NETMAAGNETMAAG
ORANGEADEORANGEADE
PROPER
PSYCHOLOOGPSYCHOLOOG
RELAXED
RUCHE
SCHOON
SCHUIMRAND
SESAMZAAD
SFEER
SMOOR
STAMBOOM
STEELS
STRAKS
TELLEN
TIEREN
TORTEL
VERTE
VONNIS
ZEEARM

G R E W D E X A L E R P E R M
N E D N A T F I G A A M T E N
I M R A E E Z E L D E R S T S
D A A Z M A S E S I N N O V E
U I G A F R E I S K A R T S J
O S T E E L S I G K T I P S T
H K C P H C S I T E H T S E E
N O O H C S N E L L E T Y O N
I R U S U A N S A V N A C R N
P R P G R I M M I G I E H O I
S E U K S V M S T A M B O O M
M L R F E I D R E T T E L V A
O N E R E I T N A N I M O D A
O E T P E D A E G N A R O I R
R E L E R O M A A N D A G M T

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- 
VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT 
NUENEN NUENEN 
Los de woordzoekerwoordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus:  per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen.Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.
Winnaar:

hierboven op en stuur het antwoord op:

Kruiswoord
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

4 6 8 1
9 7 4

1 4 8
5 9 1
9 4 5 8

1 8 9
4 5 3

2 7 8
4 9 6 7

Sudoku

week 35, Dhr. M. Edens, Lieshout.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Uw specialist AD IVITS 
tel. 06-14697792, email: 
informatie@ivits.nl

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 135,-
200 cm hoog p.m. € 145,-

Drie kleuren of combinaties.
Aluminium schutting, poorten.

Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Gepensioneerd?
Rond de Linde

vast bezorgen of 
op de wachtlijst

als oproepkracht!

Interesse?
Mail

admin@ronddelinde.nl
of bel 040-2831200 / 

06-51373272

CORTENSTAAL, KUNST-
STOF EN HOUTEN PLAN-
TENBAKKEN. Luxe en 
kwaliteit. www.cortenstijl.nl 
www.kunststofstijl.nl Leve-
ring aan huis. Vulling bakken 
op advies. 150 exotische 
plantensoorten te leveren. 
06-19702668.

TE KOOP: natuurweide 
hooi in ronde balen. Tel. 06-
51879019 .

PEDICURE ALTA GRACE: 
Lekker makkelijk, ik kom 
ook bij u thuis! Voor diabe-
tes en reuma. Voor cadeau-
bonnen en informatie, bel 
06-50571183.

HONDENUITLAAT-
SERVICE ‘de Snuffelende 
Snuit’ Al 21 jaar! Uw hond 
wordt uitgelaten op 11/4 ha. 
professioneel omheind en 
volledig afgesloten terrein. 
Ook hondenpension. Tel. 
06-12508487.

ICT-ER MET DE VUT 
helpt graag met uw: Wifi; 
computer versnellen / op-
schonen; Windows 7/8/10, 
Ipad-, e-mail-, virusscan- 
installatie. 040-2952567 / 
06-23854915.

administraties | belastingen | advies
Voirt 55, 5671 HB Nuenen

M 06-41184188
info@jenladministratie.nl
www.jenladministratie.nl

“Altijd en overal up-to-date, zonder 
veel extra kosten, tijd en rompslomp”

T W E E D E H A N D S  
SPEELGOED EN KIN-
DERKLEDINGBEURS. 
150 marktkramen! 6 oktober: 
Dreef in Aarle-rixtel en 13 
oktober: Bongerd in Breu-
gel. 11.00-14.00 uur. www.
kinderkledingbeurs.net

www.kaartjesprinten.nl
powered by Rooijmans print en druk 

Geboortekaartjes - Trouwkaarten - Uitnodigingen - Kerstkaarten - Verhuiskaarten

Gratis Proefdruk         Vóór 13:00 uur besteld dezelfde dag verzonden               Ophalen is ook mogelijk

Vlagt u mee?
Het Oranjecomité Nuenen roept iedereen op om in het kader van 
75 jaar bevrijding de vlag uit te hangen op vrijdag 20 september. 

KBO Lieshout   
start nieuw seizoen
Inloop
KBO Lieshout is een dynamische seniorenvereniging. De ve-
reniging zorgt niet alleen voor gezellige en interessante ac-
tiviteiten maar houdt zich ook intensief bezig met belan-
genbehartiging van senioren. Iedere dinsdagmorgen is er 
van tien uur tot half twaalf in het Dorpshuis een Inloop waar 
ook bestuursleden aanwezig zijn. Loop eens binnen en 
maak kennis met onze actieve vereniging. U bent van harte 
welkom.

Kaarten
Nu de zomervakantie voorbij is, gaat het kaartseizoen weer 
van start. Jan en Maria van Asseldonk verzorgen deze acti-
viteit. Bridgen: vanaf donderdag 5 september 19.30 tot 
22.30 uur. Rikken en jokeren: vanaf  maandag 9 september 
19.30 tot 22.30 uur en woensdag 11 september 13.30 tot 
16.30 uur. Alle KBO leden zijn welkom. Jan en Maria hopen 
op een groot aantal kaarters. Locatie Dorpshuis Lieshout.

KBO Lieshout jarig
Op vrijdag 13 september wordt KBO Lieshout 64 jaar. In 
het oprichtingsjaar telde de ‘Bond van Bejaarden’ in Lies-
hout en Mariahout 54 leden. Nu zijn er dat alleen in Lies-
hout al ruim 800. 

Leesclub
Samen een boek bespreken. Lijkt u dat niet interessant? 
Op dinsdagavond 17 september komt de leesclub weer bij 
elkaar in Franciscushof. We gaan dan het boek ‘t Hooge 
Nest van Roxane van Iperen bespreken. Aanvang 20.00 
uur. U bent van harte welkom.

KBO Lieshout op fietsvakantie in de omgeving van Westelbeers, 
augustus 2019

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

Studeren is niet echt zijn ding. Willem van 
Bree is meer een jongen van de praktijk, 
van het doen. “Mijn vader is koeienboer. 
Ik zag regelmatig loonwerkers en zo aan 
de gang en dat sprak me wel aan.” Van 
Bree bezocht de open dag in Mierlo en 
wist al snel dat dit zijn richting zou wor-
den. “Hiervoor heb ik VMBO gedaan op 
het Varendonck college. De opleiding die 
ik nu volg duurt twee jaar en ik ben bijna 
klaar.” De combinatie van school en werk 
is Willem op het lijf geschreven. “Wat ik op 
school leer, kan ik bij het bedrijf waar ik 
werk weer meteen toepassen.” Hij werkt 
nu als kraanmachinist grondverzet en 
kan met zijn diploma straks veel kanten 
op. “Het werk bevalt me tot nu toe uitste-
kend”, zegt hij over zijn huidige baan.

Docent/praktijkinstructeur Ad Michiels is 
tevreden over de stappen die Willem van 
Bree zet. “Ik ben blij om te zien dat men-

sen op het goede pad zitten. Bij de diplo-
ma uitreiking krijg ik vaak schouderklop-
jes van leerlingen en ouders en dat geeft 
een goed gevoel.”

Bouw Infra Mensen Mierlo werkt nauw 
samen met het beroepsonderwijs, be-
drijfsleven en overheidsinstellingen. 
Leerlingen kunnen bij Bouw Infra Men-
sen Mierlo een vakgerichte erkende mbo 
opleiding volgen, een mooi vak leren met 
prima toekomstperspectief. Het oplei-
dingscentrum in Mierlo biedt leerlingen 
een sterk op de praktijkgerichte oplei-
ding met werkgarantie voor de duur van 
de opleiding, meestal twee jaar.

 Opleiding Vakman GWW bevalt 
Willem van Bree uitstekend
“Het bevalt me uitstekend.” Willem van Bree is uitstekend op zijn plek. De oplei-
ding Vakman GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw) past goed bij de achttienjarige 
Willem uit Someren-Eind. Vier dagen per week is hij aan het werk, een dag per 
week krijgt hij les bij Bouw Infra Mensen Mierlo.
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Uitzendingen LON-TV

Het programma van ons magazine 
Nuenen Nú wordt drie keer per 
week ververst met nieuwe onder-
werpen. De volgende onderwer-
pen zijn in de loop van week 37 en 
38 (onder voorbehoud) in de uit-
zending van Nuenen Nú te zien:
• ASML sluit partnerovereenkomst 
 met Vincentre
• Nieuwe Kringloopwinkel 
 in Nuenen
• Kindcentrum Wentelwiek
• Nieuw kerkelijk beleid van 
 RK parochie Nuenen
• Nieuwste expositie van Galerie 
 Bonnard
• Nieuwe Indonesische take-out
• Harpiste Inge Frimout 
 op festival in Ootmarsum
• Reünie Homeplan Zuid-Afrika
• Willy Koppen, de 93-jarige
 medeoprichter van EMK

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú kunt u zien om 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 en 23.00 uur.
Op zondag 22 september wordt 
vanaf 15.00 uur het Bevrijdings-
concert in Het Klooster recht-
streeks door LON TV uitgezonden.

De 63 afleveringen van de serie 
‘Biografie van een Dorp’ zijn te zien 
in de Herhaling.

Hebt u een idee of een tip voor een 
door LON TV te verzorgen reporta-
ge ? Stuur dan een e-mail naar tv@
omroepnuenen.nl. U kunt ook op 
werkdagen gewoon binnenlopen 
in onze studio in Het Klooster tus-
sen 10.00 en 12.00 uur.
youtube.com/lokaleomroepnuenen
www.omroepnuenen.nl

Reprise van Het Atelier   
door de Lindespelers
Na een reeks uitverkochte voorstellingen in mei vormt het Nuenense bevrij-
dingsweekend de aanleiding om nog één keer het succesvolle toneelstuk 
Het Atelier te spelen. 

Uit eerdere recensies: “Het verhaal 
overtuigt, raakt en boeit, bijna twee 
uur lang. Een knappe verdienste, om-
dat er fysiek weinig meer gebeurt dan 
naaien en persen. Een dikke pluim 
voor deze groep, die overduidelijk 
goed op elkaar is ingespeeld en je als 
kijker in de watten legt met een waan-
zinnig mooi toneelstuk, dat zeker ook 
een lach op het gezicht tovert”. 
Zondagavond 22 september om 20.30 
uur in de theaterzaal van Het Klooster. 
Kijk voor meer informatie en kaartver-
koop: www.lindespelers.nl

 
Uit onder andere de recensie “Lin-
despelers zorgen voor kippenvel” en 
enthousiaste reacties van het publiek 
bleek de grote waardering voor dit 
boeiende stuk. De Lindespelers vertel-
den op fascinerende wijze het prachti-
ge, en soms wrange wel en wee van di-
verse mensen in een Parijs naaiatelier 
vlak na de Tweede Wereldoorlog. Elk 
met zijn of haar eigen verhaal en alle 
verse, emotionele wonden van dien. 
De intuïtieve wisselwerking tussen de 
acteurs maken het stuk tot een spran-
kelend geheel. 

Ho� mans Mode 
Modeshow   
in Jo van Dijkhof
Bent u benieuwd naar de najaarsmode 
van dit seizoen? Zaterdag 14 september 
komt Hoffmans Mode weer met de nieu-
we najaarscollectie in Jo van Dijkhof. 
Tijdens de modeshow krijgt u een groot 
aanbod verschillende merken te zien. 
Veel vlotte mode en ook wat klassieke-
re mode, ofwel, voor ieder wat wils!
We beloven er weer een gezellige mid-
dag van te maken met een vermakelij-
ke modeshow en gratis loterij waarbij 
u kleine maar leuke prijzen kunt win-
nen. Aansluitend op de modeshow zal 
de verkoop zijn.
Ook is Ineke Hoekstra aanwezig met 
haar prachtige handgemaakte sieraden. 

Wanneer? Zaterdag 14 september van 
15.00 tot 17.00 uur.
Waar? Archipel woonlocatie Jo van 
Dijkhof 110, 5672 DA Nuenen. 

Overtuigende, slimme en      
vrolijke Wijze Kater in OLTM

En zodra de voorstelling begint, komt 
het hele speelplan tot leven. Op over-
tuigende wijze word een levendig 
dorp gecreëerd waarbij je oren en 
ogen tekort komt en maken we uitein-
delijk kennis met Jonathan. 

Jonathan (een mooie subtiele rol An-
toon van der Burgt) woont met zijn ka-
ter in een armoedige woning en heeft 
zichzelf dusdanig in de schulden ge-
werkt dat hij zich niet meer op straat 
begeeft. Yfke, de dochter van de bak-
ker, is zijn grote liefde en dat gevoel is 
wederzijds. Maar gezien zijn schulden 
wijst hij haar af.
En net wanneer Jonathan geen andere 
mogelijkheden meer ziet, gebeurt het 
ongelooflijke; zijn kater begint te spre-
ken. Hij wil Jonathan helpen om met 
Yfke te trouwen en hem verder te laten 
leven zonder schulden.
Om dit te bereiken zullen ze slim moe-
ten zijn en zich in de hogere kringen 
moeten begeven. En laat nu net toe-

Een podium gevuld met witte trappen, een standbeeld een kamer met bank-
stel. Dat is het beeld waarmee de voorstelling De Wijze Kater van Toneel-
vereniging Mariahout mee begint. Het maakt direct nieuwsgierig.

Mobiel doneren
Geld in een collectebus doen is één van de meest persoonlijke en directe manieren van ge-
ven aan goede doelen. Elk jaar gaan in Nederland veel collectanten een paar uurtjes op 
pad om geld in te zamelen voor het werk van goede doelen. Ook in deze periode van het 
jaar gaan veel collectanten voor verschillende doelen langs de deuren in Nuenen.
Heb je wel eens gekeken hoeveel tegoed van je abonnement van je mobiele telefoon je 
weggooit aan het einde van de maand. Providers houden er nog steeds absurde voor-
waarden op na. Je moet je tegoed binnen een maand opmaken met uitzondering van Tel-
fort (3 maanden). Het gebeurt nog steeds dat providers overgebleven tegoed ‘afpakken’.
Jaarlijks verdienen providers miljoenen aan niet gebruikte belminuten en beltegoed, ook 
van jou! Dit geld kun je beter overmaken naar goede doelen.

Beltegoed doneren via de mobiele telefoon naar goede doelen is een handige, snelle en 
veilige manier van geven.
Mobiel doneren is mogelijk via een sms naar 4333 met daarbij een herkenningswoord 
voor een bepaald goed doel. Ga er eens voor zitten, een dag voordat je beltegoed vervalt 
en geef je saldo aan goede doelen in plaats van de telecomMEDEDELING 1 providers vet te 
mesten.

Bijvoorbeeld mobiel doneren aan het Nederlandse Rode Kruis doe je door een Sms-bericht 
met de woorden RODE KRUIS naar 4333 te sturen. De donatie bedraagt eenmalig 3 euro. 
Na het versturen van de SMS ontvang je een bedank-SMS. Deze actie herhaal je zo vaak je 
een bedrag van 3 euro van je saldo wilt overboeken naar een van de goede doelen. 
Enkele voorbeelden van trefwoorden van goede doelen die je kunt gebruiken in het SMS 
bericht zijn: KWF (kwf kankerbestrijding) , HART (hart stichting), VLUCHTELING (vluchte-
lingenwerk), AANDACHT (het vergeten kind), KINDEREN (het vergeten kind), UNICEF, ALZ-
HEIMER, SOS (sos kinderdorpen), WNF (wereld natuurfonds), SAVE (save the children), HS3 
(hersenstichting). En ook uw goede doel heeft vast en zeker een trefwoord om eenmalig 3 
euro via een sms bericht over te boeken.

Rikus Meelker, Vrouwkensakker 15

Trump komt naar Nuenen!
Nee, Trump komt niet naar Nuenen. Ik verkoop geen nepnieuws. Maar nepnieuws en po-
pulisme à la Trump zijn volop aanwezig in Nuenen, dat wel. Ik zal een paar beweringen 
noemen, zoals gedaan door de belangenvereniging Nuenen Groen, u weet wel, die belan-
genvereniging, voorheen wijkcomité, die lobbyt voor asfaltwegen door het buitengebied 
van Nuenen:
Nuenen is het afvalputje van de regio. Daar klopt niets van. Nuenen is een zeer prettige 
woongemeente. Zo kan men bijvoorbeeld fraaie villa’s waarnemen in de Zuiderklamp, 
omzoomd door prettig groen; ook ziet men aangename waterpartijen en royale groen-
gordels langs de Geldropsedijk-Zuid. 

Alle andere dorpen hebben een randweg, behalve Nuenen. Nuenen heeft wel degelijk een 
randweg. Het kan tijdens de spits wel eens druk zijn in Nuenen, maar overal in de regio is 
het dan druk tot zeer druk. Bent u bijvoorbeeld wel eens door Heeze of Valkenswaard gere-
den, tijdens de spits? Of door Aalst of Geldrop? Vrachtwagens door en langs het centrum. 
Opstoppingen. In Nuenen is een prima randweg: de Smits van Oyenlaan.

Eindhoven wil een weg in de lengterichting door het Dommeldal aanleggen. Er bestaan in 
Eindhoven in het geheel geen plannen om een dergelijke weg aan te leggen, ondanks een 
schuiver van een VVD-wethouder. Het is Nuenen Groen dat druk uitoefent om het buiten-
gebied van Nuenen op te offeren voor nieuw asfalt: De Ruit en de Oosttangent wel te ver-
staan.

Fijnstof is hard op weg volksvijand nummer 1 te worden. U kunt op Google lezen welke 
tientallen uiteenlopende zaken allemaal volksvijand nummer 1 worden genoemd. Fijn-
stof staat daar overigens niet bij. Trouwens: als fijnstof door Nuenen Groen wérkelijk zo ge-
vaarlijk wordt bevonden, waarom is het dan tegen het afsluiten van de Opwettenseweg? 
Wonen daar dan géén mensen langs die door fijnstof worden bedreigd?

Geluidsoverlast is een probleem dat onderschat wordt. Waarom ageert Nuenen Groen 
dan niet tegen de carnavalstent die over enkele maanden de kwetsbare bewoners van De 
Akkers en anderen 12 nachten lang uit hun slaap houdt met luide bassen?

De andere gemeenten hebben óns hard nodig, niet andersom. Een lokale variant op het 
America first van Trump en het Eigen Volk Eerst van het Vlaams Blok. Hebben we die ande-
re gemeenten dan niet nodig om te werken, naar school, theater, of winkelcentrum te 
gaan? En, wil Nuenen Groen dan niet dat de Ruit, waar ze zo’n voorstander van is, over het 
grondgebied van Son en Breugel en Laarbeek gaat lopen?

Al die populistische uitspraken van lobbygroep Nuenen Groen hebben één ding gemeen. 
Deze groep, die overigens zeer beperkt van omvang is, wil graag het eigen achtertuintje 
schoon vegen en het vuil bij de buren dumpen. De politiek, met name de CDA-wethouder 
die ruimtelijke ordening in haar portefeuille heeft, kan beter het algemeen belang dienen 
dan het korte-termijnbelang van enkele welbespraakte villabewoners, die dan ook wel 
eens schertsend de Nuenense Kosmoslaan worden genoemd.

Fred Lambert, Wilgenstraat 12,  5671 AD Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden 
met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.

Ingezonden brieven

Repair Café Laarbeek
Op woensdag 18 september organi-
seert RCL weer een middag waar men 
terecht kan met defecte huishoudelijke 
materialen, kleding, kleine meubels en 
fietsen. Dorpshuis, Grotenhof 2 Lies-
hout, 13.30-16.00 uur. Info 06-58842046.

vallig de koning van het land met een 
grote rattenplaag te maken hebben.

De voorstelling heeft prachtige visuele 
vondsten. Het decor is prachtig, effec-
tief en verrassend. Het dorp blijft leven 
tijdens de voorstelling wat een speels 
effect geeft. De vele kinderen die mee-
spelen zijn geen opvulling maar echt 
spelers met een rol wat het idee van een 
levendig dorp alleen maar verstrekt.
De rollen worden vol overtuiging ge-
speeld. De hofdames van de koning 
zijn hilarisch en worden heerlijk dik 
aangezet. Lakeien, dorpsbewoners en 
een ietwat te gladde huwelijkskandi-
daat voor de dochter van de koning 
zijn allen geloofwaardig. De wijze  kater 
zelf wordt sterk gespeeld door Emme-
liek Bouwmans. Ze brengt de rol met 
de juiste flair, zonder hierbij de overige 
spelers tekort te doen. Elke rol staat!

De Wijze Kater is een vermakelijke, 
slimme, boeiende en visueel zeer aan-

trekkelijke voorstelling die eigentijds 
is. Een lekker tempo heeft en subtiel is 
geregisseerd. De kleine grappen, het 
stille spel van spelers op de achter-
grond maakt dat je je geen minuut 
hoeft te vervelen.

Dus pak een warm kleed en geniet van 
de nazomer met deze mooie voorstel-
ling in het Openluchttheater van Ma-
riahout.
De wijze kater is nog te zien op zater-
dag 14 september om 20.00u en zon-
dag 22 september om 14.30u. Kaarten 
zijn te verkrijgen via de website van het 
theater (www.oltm.nl) en aan de kassa.

Jazzy Vibes op Weverkeshof
Jazzy Vibes is een Italiaans-Hollands duo. Met de voorstelling Jazzy Vibes in 
Brasil spelen ze muziek om bij weg te dromen naar het zwoele Brazilië van 
Jobim & Gilberto en mee te swingen in een vrolijke sfeer van Samba en Mu-
sica Popular Brasileira. 

De goed op elkaar ingespeelde muzi-
kanten laten je met plezier genieten 
van deze prachtige muziek. Pure mu-
ziek, waarbij ruimte is voor interactie 

en improvisatie. De nummers worden 
in een kleinkunstachtige manier aan el-
kaar verbonden, waardoor het publiek 
begrijpt waar de muziek over gaat. 

We nodigen het publiek uit om actief 
mee te doen, zodat het een echt 
Dwers-Braziliaans-Nuenens, in dit ge-
val Weverkeshof, feestje wordt.

Gitaar en Zang: Giuseppe Coppola, 
Zang en percussie: Marjoleine ten 
Cate. Wanneer:  zondag 22 september 
van 14.00 - tot 16.30 uur. Het optreden 
is 2x een uur. Kom op tijd want vol is 
vol. En zoals altijd. Zie ook https://nl-
nl.facebook.com/JazzyVibesNL

Het rommelt in nieuwbouwwijk 
Nuenen-West
 Het lijkt erop dat de gemeente de controle over nieuwbouw volledig kwijt is en zomaar 
wat doet. Neem nou als voorbeeld het ontwerp bestemmingsplan Nuenen-West, dat in fe-
bruari jl. ter inzage lag.

Toekomstige bewoners vooral jongeren wilden graag weten waar ze aan toe waren en 
aan welke bouwvoorschriften hun bouwaanvragen moesten voldoen. Logisch toch? Niet 
dus! Dat ondervonden maar liefst 70 bezwaarmakers. Dank zij een van hen, kwam de ge-
meente er achter, dat vier cruciale bouwvoorschriften ‘vergeten’ waren op te nemen in de 
planvoorschriften met als gevolg opnieuw voor 6 weken ter inzage vanaf 25 juli 2019. En 
toekomstige bewoners vooral jongeren hun bouwaanvragen weer opnieuw moeten be-
kijken. Maar de gevolgen kunnen nog veel groter en ernstiger zijn omdat bezwaarproce-
dures tot en met de Raad van State wel 2 jaar kunnen duren en al die tijd nieuwe bewoners 
en jongeren in het onzekere verkeren. Projectontwikkelaar Nuenen-West BV ziet de bui al 
hangen: “De vervolgfasen zullen medio 2020 met de gemeente worden opgestart”. Voor-
naamste les uit deze casus: gemeente controleer voortaan zelf de bouwvoorschriften en 
besteedt dat niet uit aan derden. Haastige spoed is zelden goed. Door uw nalatigheid zijn 
nieuwe bewoners en jongeren de dupe.

Jacques Leemans,voorzitter Nuenens Belang
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Elke vrijdag ACTIVITEITENAGENDA

Opgave via redactie@ronddelinde.nl onder 
vermelding van ‘activiteitenagenda’

De activiteitenagenda wordt gesponsord door:

autoverhuurnuenen.nlheesbeen.nl

Kerkberichten

Dinsdag 17 september
14.30 uur Voorstelling ‘Stemmen uit de 
Loopgraven’. Watermolen van Opwetten
19.30 uur Lezing over de Relatie-APK 

Het Klooster

Dinsdag 17 september 
19.30-21.30 uur Inloopbijeenkomst Struc-
tuurvisie Nuenen-Zuid, voorkeursvarianten 

Hongerman 
Sporthal De Hongerman

Woensdag 18 September
13.30-16.00 uur Repair Café Laarbeek

Dorpshuis, Grotenhof 2, te Lieshout

Vrijdag 20 september
09.00 uur tot 22.00 uur 
Bevrijdingsherdenking

in en om het Park
in het centrum van Nuenen

Zondag 15 september
13.00 - 17.00 uur Open monumentendag

Landgoed Soeterbeek, Nuenen
14.00-16.00 uur De Parkblaozers met koor 

Plezzang. Kiosk in het Park Nuenen

Zondag 15 september
Nazomerwandeling IVN. 

Vertrek Klooster 14.00 uur
Aanvang wandeling 14.30 
Oude Toren Nederwetten

 Maandag 16 september
13.30 uur Kunstenaar Jos Bregman mar-

keert de jaarring 1944 in de reuzenschijf uit 
de Aloysiushof Esdoorn & opening van Breg-
man’s kofferbaksale. Gemeentehuis Nuenen

Dinsdag 17 september 
Bevrijdingsactiviteiten 75 jaar. Herdenkingsrit 

‘Market Garden’ en Liberation Task Force. 
Stiphoutseweg, Smits v. Oyenln. en Europaln. 
richting Eindhoven en Park t.h.v. Het Klooster

Zaterdag 14 september
13.00 uur Nuenen op zijn kop. St. Dani & 

de strijd tegen Duchenne. Pastoorsmast 14
15.00-17.00 uur Hoffmans Mode

Modeshow. In Jo van Dijkhof, Nuenen.

Zaterdag 14 september
20.00 uur Toneelvereniging Mariahout 
speelt ‘De Wijze Kater’. OLT Mariahout

20.30 uur Duo Vreemd en Brastta! 
Dorpshuis Lieshout

15 september t/m 21 september
Collecte Nierstichting

Zondag 15 september
10.30 uur Zin Zen en Zo bij de Watermolen 
van Opwetten, Opwettenseweg 203 Nuenen
13.30-17.00 uur Optreden oldtimer orkest 

Het Klooster

Vrijdag 13 september
09.00 -12.00 uur Scootmobieltraining

de Jo van Dijkhof

Zaterdag 14 en zondag 15 september
H. Kruisgilde uit Gerwen: Koningschieten, 
Teerdag, Koningsdag en 2 Jubilarissen

Schutsherd, Gerwen

Zaterdag 14 en zondag 15 september
12.00-16.00 uur Vlooienmarkt 

Scouting Panta Rhei
Pastoorsmast 12 Nuenen

t/m 30 september
Expositie werk cursisten Atelier Van Gogh

Het Klooster

t/m 14 september 
Collecteweek voor het Prinses

Beatrix Spierfonds.

  Afscheid nemen begint bij vasthouden wat je lief is. begint bij vasthouden wat je lief is.
V.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-GruijtersV.l.n.r. Belinda Vermeltfoort-Gruijters
Thijs van den Biggelaar RU
Monique van Heesch-Toirkens RUMonique van Heesch-Toirkens RU
Wijnand Stuart RU
uitvaartverzorgers

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

Een fijne gedachte: 
het afscheid in 
vertrouwde 
handen.

Dag en nacht bereikbaar 040 84 48 630

Van Veldekestraat 28 Nuenen - Oranjelaan 54 Beek en Donk
info@degroofuitvaart.nl  www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Velen van u hebben hun medeleven betoond bij het overlijden van mijn echtgenoot

LUDO WEEBERS
op 20 augustus 2019. 

Dat heeft ons goed gedaan. 
Mede namens mijn kinderen dank ik u daar hartelijk voor.

Leontien Weebers-Driessen

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 14 september 18.30 uur: Eu-
charistieviering, volkszang, voorgan-
ger pastor S. Kuijpers.
Zondag 15 september 09.30 uur: Eucha-
ristieviering, Gregoriaans koor, voor-
ganger pastor S. Kuijpers. 

Misintenties
Zaterdag 14 september 18.30 uur: 
Drieka van Tillaart en familie; overle-
den familie van Keulen; Catharina Bag-
germans-Boer.
Zondag 15 september 9.30 uur: Pas-
toor Carel Swinkels; Jos van Gastel; 
Loek en Herman Kappelhof - Lemmens 
(vanwege sterfdagen); Annie van Ke-
menade (vanwege verjaardag); overle-
den ouders Jan en Miet Dijstelbloem - 
Knoops; Noud van Rooij en Marie van 
Rooij - van de Kam; Harrie en Tonia Re-
ijnders - Smulders; Gerard Gies; Ad van 
den Akker; Familie Rooswinkel - van 
Swaaij; Gertrude van Laarhoven en 
Kees van Laarhoven; Catharina Bag-
germans-Boer.

Mededeling
Startzondag van het pastorale jaar
Het jaarthema van de gezamenlijke 
kerken van Nuenen is ‘van nu naar 
morgen’.
Binnen dit jaarthema hebben we als 
eerste van de zes themavieringen ge-
kozen voor: 

Samen geven we het geloof door
Hoe zijn we in het verleden met ons 
geloof omgegaan, hoe staan we er nu 
in, en hoe zien we de toekomst.

Tijdens de vieringen van 14 en 15 sep-
tember laten we een aantal mensen aan 
het woord die over hun geloofservarin-
gen vertellen. Jong en oud nodigen we 
uit om tijdens alle vieringen in dit week-
end in onze parochie het geloof samen 
door te geven. U komt toch ook!

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Zondag 15 september: 11.00 uur vie-
ring, Parochiekoor, voorganger pastor 
J. Vossenaar.

Misintenties
Overleden en levende leden van het 
Heilig Kruisgilde; Sjaak Roijakkers, 
overleden broers en zussen en overle-
den ouders Johannes Roijakkers en 
Gordina Raaijmakers; Overleden ou-
ders V.d. Ven - Sengers; Piet v.d. Ven; 
Tonnie v.d. Ven - Vereijken; Huub van 
Lieshout, Cor de Hoon.

Mededeling
Extra collecte voor de Vredesweek 
PAX. We kunnen deze collecte van har-
te bij u aanbevelen.
Zie ook mededeling onder Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Zondag 15 september 09.30 uur vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar

Misintenties 
Piet Coolen; Hubertus Jansen en Alei-

da Jansen - Huurdeman; Martina van 
Heugten - Swinkels.

Mededeling
Zie mededeling onder Nuenen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 15 september zullen zal da. 
Marlies Schulz om 10.00 uur voorgaan 
in een dienst van schrift en tafel. De 
collecte is deze keer voor het educatie-
fonds vluchtelingen Nuenen. U bent 
van harte welkom om deze kerkdienst 
met ons mee te vieren.
 
Donderdag12 september is er van 
10.00-12.00 weer Open Huis. Onder 
het genot van een kopje koffie of thee 
is er de mogelijkheid elkaar te ont-
moeten, een praatje te maken of ge-
woon gezellig bij elkaar te zijn. 
Voor meer informatie: zie onze website 
en op Facebook.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van paus 
Benedictus XVI, van 7 juli 2007.

Donderdag 12 september. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, Feest van de H. 
Naam van Maria.
Vrijdag 13 september. 07.15 uur H. Mis. 
Zaterdag 14 september. Geen H. Mis, 
Kruisverheffing.
Zondag 15 september. Veertiende 
zondag na Pinksteren. 10.30 uur ge-
zongen Hoogmis. 
Maandag 16 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Cornelius, paus, en Cyprianus, 
bisschop en martelaar; gedachtenis 
van H. Euphemia, Lucia en Geminia-
nus, martelaren.
Dinsdag 17 september. 18.30 uur H. 
Mis, H. Lambertus, bisschop en marte-
laar; gedachtenis van H. Kruiswonden 
van de H, Franciscus, belijder.
Woensdag 18 sept. 07.15 uur H. Mis, 
Quatertemperdag; H. Jozef van Cuper-
tino, belijder.
De geschiedenis van het kerkgebouw 
en de toren vanaf begin 15de eeuw 
staat op www.kerkenindepeel.nl. Bekijk 
Kerken in Peelland ook op Facebook 
('Kerken in Peelland') en op YouTube 
('Kerken in Peelland Gerwen WMV').

t/m zondag 6 oktober 
Frietgangers: hedendaagse aardappeleters...

Geïnspireerd door Vincent van Gogh zijn 
30 hedendaagse kunstenaars aan de slag 
gegaan. Galerie Bonnard, Berg 9 Nuenen

Donderdag 12 september
10.30 uur Cultuur Overdag Film 

What will people say
Klooster Nuenen

1 t/m 22 sept: Kubra Art vernissage ‘Ont-
moeting in Kleur. 29 sept- 25 okt: expo 

‘Vertrouwen en Verleiding’ + expo ‘ Lucky 7’
Open woe. en zon. 13-17 uur, vrij. 13-20 uur.

SHE Art Gallery, De Huufkes 34, Nuenen. 

Maand september
Elke zondag:
• 09.00 uur WSV-wandeling. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lissevoort
• Elke tweede zondag v.d. maand. 14.00-17.00 uur Ierse sessies. Dorpsboerderij Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van Berckellaan 5 Nuenen.
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september 
• Eerste zondag van de maand: 19.30 uur Taizé-vesper, Van Goghkerkje, Papenvoort Nuenen

Elke dinsdag:
• 13.00 uur Beweegroute in groepsverband Fysiotherapie Kwiek, Vincent van Goghstraat 139, 
Nuenen.
• 13.30-15.00 uur Taalcafé, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke woensdag:
• 15.00 uur ‘In de voetsporen van Vincent’: wandelen met gids. Vincentre Nuenen (er is geen 
reservering nodig) t/m september
• 19.00 uur WSV-wandeling. ingang van de tennisvelden op Sportpark De Lissevoort

Elke donderdag:
• 09.30-11.30 uur Nederlandse taalles, Goudvinkhof 12a Nuenen

Elke vrijdag:
• Eerste vrijdag van de maand: 09.00-11.00 uur Open Coffee Dommeldal, Watermolen van 
Opwetten, Opwettenseweg 203, Nuenen.
• 20.00 uur Kienen in Lieshout. Dorpshuis Grotenhof 2 Lieshout

Elke zaterdag: 
• 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Rondleidingen Salon Nune Ville, www.salonnuneville.nl
Berg 24 Nuenen.

 Open monumentendag Soeterbeek,  
van klooster tot buitenplaats 
In Nuenen is dit jaar ter gelegenheid van Open Monumentendag het Landgoed 
Soeterbeek opengesteld op zondag 15 september van 13.00 tot 17.00 uur. 

à capella koor Multi(f )vocaal uit 
Geldrop treedt op. Verder zijn er lezin-
gen over de broedvogels op het land-
goed en over het oorlogsverhaal van 
de Willem Hikspoorsbrug. Zowel het 
IVN als heemkundekring De Drijehor-
nick zijn vertegenwoordigd met een 
stand waar u een boekje kunt kopen 
waarin de geschiedenis van het land-
goed Soeterbeek kort beschreven 
staat. 
Aangezien er niet veel parkeerruimte 
in de omgeving van Soeterbeek is, 
wordt aangeraden zoveel mogelijk per 
fiets te komen. 

Binnen de oase van rust, die het land-
goed is, heeft heemkundekring De 
Drijehornick samen met eigenaresse 
Victoria Smits van Oyen, enkele pas-
sende activiteiten georganiseerd. Bur-
gemeester Maarten Houben verricht 
om 13.30 uur de officiële opening. 
Daarna zijn er in een wisselend pro-
gramma muzikale optredens van de 
talentvolle 18-jarige Nuenense harpis-
te Inge van Grinsven, die al aan vele in-
ternationale concoursen heeft deelge-
nomen. De Nuenens/Eindhovense 
muziekgroep Dikke Mik brengt Bra-
bantse volksmuziek ten gehore en het 

De voormalige tuinmanswoning op landgoed Soeterbeek 
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Gratis ‘Rabobank 
inloopavonden’ bij BCL 
Zin in Badminton? Kom dan naar één van de inloopavonden van Badminton 
Club Lieshout. Op woensdag 11 september houdt de vereniging een eerste 
inloopavond. Op woensdag 18 september is de tweede. In sporthal ‘De 
Klumper’ zijn alle geïnteresseerden welkom: jeugd vanaf ca. 7 jaar om 18.30 
uur, junioren vanaf ca. 13 jaar vanaf 20.00 uur en senioren vanaf ca. 18 jaar 
óók vanaf 20. 00 uur. 

jaar), 20.00 uur voor de junioren (vanaf 
ca. 13 jaar) en ook 20.00 uur voor de se-
nioren (vanaf ca. 18 jaar). Plaats van 
handeling is in de thuishaven van Bad-
minton Club Lieshout: ‘Sporthal De 
Klumper’ aan de Papenhoef in Lies-
hout.

Kennismakingslidmaatschap
Bij de aanvang van dit nieuwe seizoen 
heeft Badminton Club Lieshout nog 
meer aanbiedingen voor de jeugd. Zo 
kun je gratis meespelen tijdens de bei-
de ‘Rabobank Inloopdagen’ en kun je 
daaropvolgend lid worden voor een 
introductietarief van slechts € 2,50 (al-
leen voor jeugdleden). Voor dat be-
drag kun je dan lid blijven tot aan de 
komende herfstvakantie. Op die wijze 
kun je nóg beter en langer kennisma-
ken met Badminton Club Lieshout en 
zien of de badmintonsport écht iets 
voor jou is. Kom snel en meld je aan.

In het zojuist aangevangen seizoen 
2019/2020 zijn er weer plaatsen vrij bij 
de jeugd (aspiranten en junioren) én 
bij de senioren van Badminton Club 
Lieshout. Plaatsen voldoende, maar 
kom snel want ‘vol is vol’. Om de jeugd 
van Laarbeek, en dus potentiële nieu-
we leden, kennis te laten maken met 
de badmintonsport in het algemeen 
en Badminton Club Lieshout in het bij-
zonder, organiseert Badminton Club 
Lieshout een tweetal inloopavonden. 
Op woensdag 11 september en op 
woensdag 18 september zijn geïnte-
resseerden van harte welkom om gra-
tis mee te komen spelen en zo kennis 
te komen maken. Dankzij de onder-
steuning van Rabobank Peel Noord 
kan iedereen absoluut gratis en zon-
der enige verdere verplichting aan 
deze inloopavonden deelnemen. Aan-
vang van de inloopavonden is 18.30 
uur voor de aspiranten (vanaf ca. 7 

SPORT
Programma

Voetbal

 NKV KORFBAL
Zaterdag 14 september
NKV 4 - DSO (K) 7  . . . . . . . . . . . . . 14.00
Tweemaal Zes 3 - NKV 3 . . . . . . . 15.00
Zondag 15 september
Sporting West3 - NKV 2  . . . . . . . 11.30
Sporting West 1 - NKV 1  . . . . . . . 14.30

VOETBAL
RKVV NEDERWETTEN
Zaterdag 14 september
Nederw. VE - Beerse Boys VE  . . 16.30
Zondag 15 september
Wodan 1 - Nederwetten 1  . . . . 14.30
SBC 9 - Nederwetten 2  . . . . . . . . 13.00
Nederwetten 3 - SBC 11  . . . . . . 11.00
SBC VR2 - Nederwetten VR1  . . . 10.00 

RKGSV GERWEN
Zondag 15 september
RKGSV 1 - De Raven 1  . . . . . . . . . 14.30
RKGSV 2 - RKSV Nuenen 6  . . . . . 11.00
RKGSV 3 - EMK 4  . . . . . . . . . . . . . . 11.00
Braakhuizen 8 - RKGSV 4  . . . . . . 11.00
SBC VR1 - RKGSV VR1  . . . . . . . . . . 12. 00

Goudhoek Open 
Tennisvereniging De Goudhoek in 
Gerwen organiseert van zaterdag 5 
okt. t/m zondag 13 okt. wederom het 
door Autobedrijf Janssen Kerres ge-
sponsorde Goudhoek Open tennis-
toernooi. 
Goudhoek Open is niet het grootste 
toernooi van de regio, maar staat be-
halve om de sportieve prestaties, voor-
al bekend om de gezelligheid! 
Deelnemers kunnen zich via toernooi.
nl aanmelden voor één dubbelteam, 
t.w. GD, DD of HD. De uiterste inschrijf-
datum is dinsdag 24 sept. a.s. Het toer-
nooi wordt gespeeld volgens actuele 
rating. 
T.V. De Goudhoek hoopt, net als in 
voorgaande jaren, opnieuw veel ten-
nisliefhebbers te kunnen verwelko-
men in Gerwen.

Geslaagde ‘move’ van het   
TV Lissevoort dubbeltoernooi
Het bleek een goede keus om het toernooi te laten plaatsvinden in de week 
van 1 t/m 8 september. Het was een fantastische week. Ondanks de wat 
minder goede weersvoorspellingen hebben we alle wedstrijden onder pri-
ma omstandigheden kunnen spelen. Een enkel klein buitje mocht de pret 
niet drukken.

De finalisten gingen allemaal naar huis 
met een cadeaubon van de Watermo-
len van Opwetten, om nog eens na te 
genieten op deze mooie locatie.
Veel deelnemers grepen de kans om 
met korting een nieuw shirt aan te 
schaffen uit het kledingrek van Spor-
ted uit Mierlo.
Ook alle andere sponsoren hebben op 
eigen wijze een steentje bijgedragen 
aan het welslagen van ons toernooi, 
hiervoor hartelijk dank.

De commissie kijkt terug op een TOP-
week en de dames Vera, Debbie, Lian-
ne, Rian, Monique, Monique, Esther, 
Miriam en Marianne, hopen jullie in de 
eerste week van september 2020 weer 
te kunnen begroeten.

Dit jaar werd het tennistoernooi ge-
combineerd met een padeltoernooi. 
Dit was een groot succes. De 40 deel-
nemers waren erg enthousiast, en er 
werd zelfs geroepen: ”Dit is het gezel-
ligste en best georganiseerde padel-
toernooi wat we tot nu toe gespeeld 
hebben”. Een groter compliment kan 
de organisatie natuurlijk niet krijgen.
Ook de 320 tennisdeelnemers waren 
zeer tevreden en hebben als vanouds 
hun wedstrijden in een fijne sfeer met 
de nodige animatie gespeeld.
Er was 2 avonden live muziek en op 
zondag hadden we dj Camiel, die voor 
een passende afsluiting zorgde. Elke 
avond waren er heerlijke hapjes en op 
woensdag was er een vers gerookte 
zalm van de hoofdsponsor.

De organisatie van het dubbeltoernooi 

Boomlange keeper Jeroen Keeris behoedt RKSV Nuenen 
voor  nieuwe afgang

RKSV Nuenen - Minor 1-2
Door Joost 

Na een voortvarende start van de wedstrijd waarbij RKSV Nuenen in vijf mi-
nuten drie doelrijpe kansen kreeg, was het al tijd voor zijn eerste redding. 
Het schot van een doorgebroken speler werd vakkundig gekeerd. Nuenen 
drukte en was wat vaker in balbezit. De kansen waren echter voor Minor. In 
de 17 e minuut redde Jeroen opnieuw op een inzet van een Minor speler en 
in de 22 minuut hielp de lat RKSV Nuenen een achterstand te voorkomen.

0-2 ! Een forse tegenvaller. RKSV Nue-
nen kan een aardig balletje meevoet-
ballen maar in de 16 van de tegenstan-
der weet het geen raad.
Mickey wordt vervangen door Evrem 
en Jasper verlaat, geblesseerd aan zijn 
enkel, het veld en maakt plaats voor 
Sam. Na een schot van Patrick Philli-
part in de 57e minuut,van buiten de 
16, wordt de bal niet goed verwerkt en 
rolt de bal in het doel. Het is zowaar 1-2 
en de wedstrijd begint weer wat span-
ning terug te krijgen.
Met Sam komt er gelukkig meer voet-
bal in het veld en er ontstaan mooie 
combinaties. Er is weer wat hoop! Die 
hoop vervliegt enigszins als Lars in de 
62e minuut direct een rode kaart krijgt 
na een charge op de aanvoerder van 
Minor. We gaan met 10 man verder. 
Sam ziet een vrije trap net naast het 
doel verdwijnen en Jeroen redt zowaar 
opnieuw in de 72 minuut. 
Na het onnodig wegtrappen van de 
bal krijgt de back van Minor zijn twee-
de gele kaart, en dus rood, en mag ver-
trekken.
Het is inmiddels de 75e minuut. RKSV 
Nuenen ruikt haar kans en gaat vol in 
de aanval. Uit een counter krijgt Minor 
nog een kans vrij voor Jeroen maar Je-
roen groeit uit tot de ‘Man of the Match’ 
en redt opnieuw fraai. Nu moet hij in 
alle eerlijkheid voor deze titel deze 
wedstrijd de concurrentiestrijd aan 
met Davey van Bockhoven die zich 
ontpopt als sterk opkomende back.
Jeroen heeft het vandaag gewonnen 
maar Davey komt eraan!
‘Man of the Match’zijn en verliezen is 
uiteraard zuur. Dat gaat echter toch 
gebeuren.
Het lukt Minor de wedstrijd uit te spe-
len en drie punten te vergaren.
Minor was een mindere tegenstander 
dan Juliana ’31. We zijn pas twee wed-
strijden onderweg en hebben nog 
geen punten. Volgende week uit naar 
UDI , altijd lastig! Er zal flink geschaafd 
moeten worden aan vaste patronen, 
inzet en afspraken. 

Het duurde tot de 33e minuut alvorens 
RKSV Nuenen door Mickey een kans 
kreeg. Hij kwam alleen voor de keeper 
maar zijn schot werd gehouden door 
de keeper.
In de 36e minuut liep Jasper in vrije 
positie voor de keeper maar werd on-
zuiver aangespeeld. Jammer. Dit was 
een uitgelezen kans om net voor het 
rustsignaal op voorsprong te komen.
Na de rust hetzelfde spelbeeld. Het 
veld was groot en daardoor ontstond 
voor beide partijen veel ruimte om een 
aanval op te zetten. In de 51e minuut 
was het dan ook bij een van de aanval-
len raak! Een goed uitgespeelde aan-
val van Minor leverde de 0-1 op.
Meteen vanaf de aftrap moest Jeroen 
in de 52e minuut opnieuw fraai redden 
maar in de 55e minuut scoorde Minor 
opnieuw met een fraaie kopbal.

Open training synchroonzwemmen
 Aanstaande zondag 15 september om 08.30 uur mag je meedoen met een open 
training synchroonzwemmen. Wil je eens kijken of je het leuk vindt en je hebt 
zwemdiploma A + B dan ben je van harte welkom. 
Neem zwemkleding mee en makkelijk zittende kleding voor erna. We gaan een 
dansje in het water leren en na het zwemmen oefeningen op het droge. Einde 
van de training is 10.45 uur. Lijkt het je leuk, dan tot zondag. 

Wodan - EMK 2-3
(beker)

Door Jacques Ribot

EMK begon slapjes aan de wedstrijd tegen de Woenselse vereniging Wodan. 
Men speelde de bal niet snel genoeg en men liet zich aftroeven in duels. Bal-
verlies op het middenveld met een verdediging uit positie, leidde tot twee 
keer toe tot razendsnelle aanvallen door het midden met doelpunten in de 
21e en 26e minuut (2-0). 

links. De tegenstanders hadden een 
voorzet verwacht, maar vanuit een 
scherpe hoek werden een verdediger 
en de keeper van Wodan verrast door 
een schot met rechts in de verre hoek 
(2-2). Bij deze gelijke stand probeer-
den beide teams de overwinning te 
behalen. EMK creëerde de meeste kan-
sen, maar kon pas de overwinning 
naar zich toe trekken in blessuretijd 
met een schot van Christian Mes-
serschmidt (2-3). Aanstaande zondag 
(om 14. 30 uur) is de volgende beker-
wedstrijd tegen PSV1 (amateurvereni-
ging) op het sportpark Wettenseind. 

EMK kon daar niet veel aanvalsdrift te-
genoverstellen. Het tempo bij Wodan 
zakte wel voor de rust, waardoor er 
meer evenwicht in het spel kwam. Na 
de thee en met een kleine omzetting 
van het team, kwam een ander EMK te-
voorschijn. Het spel speelde zich nu af 
vooral op de helft van de tegenstan-
der. De aansluitingstreffer kwam al vrij 
snel in de tweede helft met een goede 
actie van Daan de Jong die een voor-
zet van links in doelpunt zag verande-
ren door Sjef Sanders (2-1). EMK bleef 
komen. Enkele minuten later was er 
een doorbraak van Kevin Aarts op 

Een kopbal door Kevin Aarts onder toezicht van aanvoerder Christian Messerschmidt

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

Meester Strikstraat 1  Helmond - Stiphout
Telefoon 0492 523271
OPEN: 09.30-18.00 uur 

www.firstclassmodestiphout.nl

 

*iedere maandag vanaf 11.00 uur open

 

Senergiek 
Bridgedrive 
Najaar 2014 organiseerde de Nuenen-
se KBO Bridgeclub (nu Senergiek) een 
bridgedrive waarvan de opbrengst ge-
heel ten goede komt aan de Nuenense 
Voedselbank. Vanwege het succes 
wordt dit jaarlijks herhaald. 
Op zaterdag 5 oktober is het weer zo-
ver: we gaan weer bridgen en de op-
brengst gaat wederom geheel naar de 
Voedselbank Nuenen.
Aanvang 13.30 u bent welkom vanaf 
13.00 uur. Ook niet Senergiek leden 
zijn van harte uitgenodigd. De bridge-
drive wordt gehouden in de Senergiek 
ruimte van Het Klooster in Nuenen.
Inschrijving door storting van € 20,00 
per paar op rekening nr. NL89RA-
BO019125878 t.n.v. Nelly van Breugel 
o.v.v. voedselbankdrive.
Voor aanmeldingen of nadere infor-
matie: Beike Rooijackers 040-2832399 
of e-mail: beikesmetsers@zbcnet.nl;
Marij van Dun 040-2834153 of e-mail: 
p.vandun@onsnet.nu.

 

OUI met een
bijzonder Karakter

Autumn Shades of Blue
Angorette Cardigans

in Blue en Ivoor
bijzonder in Cotton

diverse Fantasiepulls
Pulls met Boothals
in Seagreen en Blue



#VRRKKs VooRdelig uit eten
met jumbo ton gRimbeRg

2e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis • 2
e menu gratis • 2

e menu gratis

Spaar t/m dinsdag 24 september tijdens de Hallo Hapweken 
bij Jumbo Ton Grimberg voor een heerlijk en #VRRKKS 
voordelig etentje! Tegen inlevering van een volle spaarkaart 
krijg je in de hele maand september het tweede 3-gangen 
actiemenu gratis bij de deelnemende restaurants. 
Je maakt daarnaast ook nog eens kans op één van de zeven 
dinercheques t.w.v. € 100 of 1 minuut gratis winkelen. Auberge Vincent, Nuenen

Lunchcafé Janssen, Nuenen

Rest. De 3 Gebroeders, Gerwen

Parkstreet BBQ & Grill, Nuenen

Restaurant Olio, Gerwen

The Yellow Rabbit, Nuenen

Brasserie De Kruik, Nederwetten

Spaarkaarten zijn verkrijgbaar in onze winkel. Bekijk alle informatie 
over de deelnemende restaurants en de volledige actievoorwaarden 
op: jumbotongrimberg.com

MENU 
€ 49,50

MENU 
€ 35,00

MENU 
€ 49,50

MENU 
€ 21,50

MENU 
€ 24,95

MENU 
€ 37,50

MENU 
€ 27,50
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